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RESUMO 

 
A assistência social foi reconhecida como política pública pela Constituição Federal 
do Brasil de 1988, como direito universal e dever do Estado, com a municipalização 
de um sistema específico, o SUAS, o que implicou em investimentos financeiros 
para a construção das bases físicas, a contratação de profissionais e o 
desenvolvimento dos programas previstos nos três níveis de proteção social. Logo, o 
estudo apresentado aborda os efeitos da Emenda Constitucional (EC) 95 de 2016 no 
financiamento e na operacionalização da política da assistência social, bem como as 
implicações ao desenvolvimento dos municípios circunscritos na Regional de 
Assistência Social de Pato Branco-Paraná. Direcionou o desenvolvimento da 
pesquisa o objetivo de analisar as interferências da Emenda Constitucional 95 de 
2016 no financiamento e na operacionalização da política da Assistência Social no 
âmbito de municípios circunscritos na Regional de Pato Branco–PR. Para o 
desenvolvimento da pesquisa adotou-se os procedimentos metodológicos: pesquisa 
quali-quantitativa, documental e de campo. Conduzido o estudo e a pesquisa de 
campo, teve-se como principais resultados que nos seis municípios pesquisados a 
assistência social se encontra em operacionalização e no nível da proteção social 
básica. Os recursos são escassos em cinco municípios. Para a execução de novos 
programas seria necessário a ampliação de recursos do fundo específico. Conclui-se 
o estudo com a resposta ao problema de pesquisa, apresentando que mesmo sendo 
considerado um período de quatro anos (2017 a 2020), a aplicação da EC 95 de 
2016 nos orçamentos, em especial o federal, tem provocado efeitos nos repasses de 
recursos, o que implica na restrição de aumento das intervenções e outras 
estratégias de operacionalização e ampliação do SUAS em processo de sua 
consolidação. 

 

Palavras-chave: Política Social. Assistência Social. Financiamento Público. 
Desenvolvimento Regional. Neoliberalismo. 
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ABSTRACT 

 

Social assistance was recognized as a public policy by the Federal Constitution of 
Brazil of 1988, as a universal right and duty of the State, with the municipalization of 
a specific system, the SUAS, which implied in financial investments for the 
construction of physical bases, contracting of professionals and the development of 
the programs foreseen in the three levels of social protection. Therefore, the study 
presented addresses the effects of the Constitutional Amendment (EC) 95 of 2016 on 
the financing and operationalization of social assistance policy, as well as the 
implications for the development of the municipalities circumscribed in the Regional 
Social Assistance of Pato Branco-Paraná. Directed the development of the research 
the objective of analyzing the interference of Constitutional Amendment 95 of 2016 in 
the financing and operationalization of the Social Assistance policy in the scope of 
municipalities circumscribed in the Pato Branco Region-PR. For the development of 
the research, the following methodological procedures were adopted: qualitative-
quantitative, documental and field research. Conducted the study and field research, 
the main results were that in the six municipalities surveyed, social assistance is in 
operation and at the level of basic social protection. Resources are scarce in five 
municipalities. For the execution of new programs, it would be necessary to increase 
the resources of the specific fund. The study concludes with the answer to the 
research problem, showing that even considering a period of four years (2017 to 
2020), the application of EC 95 of 2016 in budgets, especially the federal budget, has 
caused effects on transfers of resources, which implies the restriction of the increase 
of interventions and other strategies of operationalization and expansion of the SUAS 
in the process of its consolidation. 

 

Keywords: Social Policy. Social Assistance. Public Financing. Regional 
Development. Neoliberalism. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo traça o cenário do financiamento e da operacionalização 

da política pública de assistência social, bem como sua relação com o 

desenvolvimento dos municípios circunscritos na regional de assistência social de 

Pato Branco, Paraná, a partir da implantação da Emenda Constitucional 95 de 2016 

(EC 95/2016). 

A instigação para estudar esse tema advém da experiência profissional da 

autora da presente dissertação na política pública de Assistência Social. No 

município de Palmas-PR, tal atuação teve início em 2016, no Centro de Acolhimento 

para Crianças e Adolescentes e, posteriormente, no Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) e no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 

Anteriormente à inserção na política de assistência social no município de Palmas-

PR, a atuação profissional esteve vinculada a outros espaços socio-ocupacionais, 

como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), o Programa de 

Atenção Psicossocial para crianças e Adolescentes, bem como o CRAS e a 

Secretaria Municipal de Assistência Social em outros municípios. 

Com base nessas experiências profissionais, para subsidiar os argumentos 

problematizadores acerca do objeto de estudo, considera-se que o desenvolvimento 

e o ser humano se encontram circunscritos em uma delimitação geográfica 

imprecisa. Essa delimitação é delineada por opções políticas e por diretrizes 

operacionais, estando geralmente vinculada a algumas dimensões1 para o 

desenvolvimento que se sobressaem em contraponto àquelas dimensões que 

expressam dificuldades de favorecer a comunidade. O principal aspecto que se 

localiza para a delimitação de uma região deve contemplar as intervenções das 

políticas públicas de modo a atender as demandas de um determinado território. É o 

que se apreende da organização e da operacionalização da assistência social, com 

a municipalização das intervenções pelo Sistema Único da Assistência Social 

(SUAS), a regionalização da gestão e o aporte aos municípios nesse processo. 

A leitura e a localização dos aspectos que estão relacionados às demandas 

de determinada sociedade, como é o caso daquelas que a assistência social 

 
1 Conforme Mattedi (2015, p. 90): “A noção de região está relacionada a três dimensões principais: a) 

a dimensão política: a noção de região está relacionada a uma organização administrativa; b) a 
dimensão espacial: projeção dos fenômenos sociais e naturais no espaço; c) a dimensão disciplinar: 
tornou-se uma unidade de estudo científico”. 
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responde, são realizadas a partir da reprodução de uma mesma situação, em um 

determinado local, sobre o qual ocorre a definição da região como uma opção e 

decisão política (MILANI, 2020). Isso é, a região fornece um cenário, mas se esse se 

apresenta desigual, surge a necessidade de amparar socialmente os cidadãos nele 

situados. A política social visa, assim, as expressões da questão social advindas do 

sistema econômico capitalista, que se desdobram da desigualdade social brasileira 

com base na injustiça social, racismo, exploração da classe trabalhadora, 

discriminação de cor, gênero, elitização dos governos e formação de um capitalismo 

predatório das riquezas naturais, que comprometem a igualdade e a justiça social, a 

partir do qual o Estado deve implementar as políticas públicas. 

 Quando se pensa em políticas públicas como a assistência social, é 

necessário vinculá-la ao contexto formado por um território, uma economia, uma 

sociedade, uma cultura, um povo e sua capacidade organizativa de enfrentar seus 

dilemas e construir recursos estratégicos para conduzir processos e se desenvolver 

como sociedade (MILANI, 2020).  

A política pública da assistência social é definida a partir da sua legitimação 

pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, na qual são 

assegurados os direitos do cidadão, a quem precisar da assistência social e, ao 

mesmo tempo, o dever do Estado. Conforme a perspectiva do “Estado de bem-estar 

social” subjacente à Constituição, trata-se de uma relação necessária e 

imprescindível para o enfrentamento das expressões da questão social, em especial 

pela política pública de assistência social se apresentar como coparticipe das 

intervenções desdobradas pelo disposto no Art. 3.º da CRFB de 1988:  

 
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o 
desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação (BRASIL, 2012). 

 

Ao se definir o status de política pública para a assistência social, as suas 

diretrizes passam a compor o texto do Art. 203 da CRFB de 1988, com atribuição de 

atender a todos a quem dela necessitarem, ou seja, universaliza a sua abrangência 

e, nesse sentido, deveria reverter a concepção de uma política pública destinada 

apenas aos segmentos populacionais pobres e vulneráveis. A concepção de 
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vulnerabilidade e risco social é ampliada com base em fatores socioambientais e 

conjunturais que expõe a todos na sociedade, tais como os eventos climáticos.  

Na regulamentação dessa política pública após a CRFB de 1988, em lei 

complementar, primeiramente se define sua organicidade e, em seguida, a 

legislação subsidia a concepção do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 

Esse sistema se organiza em uma estrutura de atendimento por níveis de proteção: 

Proteção Social Básica – Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 

Proteção de Média Complexidade – Centros de Referência Especializado da 

Assistência Social (CREAS) e Proteção de Alta Complexidade – Serviços de 

Acolhimento. Ainda compõem essa estrutura os seguintes benefícios 

socioassistenciais: Benefício de Prestação Continuada (BPC), Benefícios Eventuais 

e Programa Bolsa Família (BRASIL 2012). Portanto a operacionalização da política 

pública da assistência social se concretiza nesses equipamentos e requer 

planejamento para sua execução. 

Mesmo com esse compromisso e com embasamento constitucional, a política 

pública de assistência social se constitui de vulnerabilidade. Apesar de apresentar a 

estrutura descrita anteriormente para o atendimento de todos que dela precisarem e 

se constituir em uma política de Estado, a assistência social não possui orçamento 

regulamentado pela CRFB como é o caso da saúde e educação. Há a deliberação 

constitucional de ser financiada pela Seguridade Social, conforme preconiza o Art. 

195:  

 

A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais: (EC no 20/98, EC no 42/2003 e EC no 
47/2005) (BRASIL, 1988, revisão 2012).  
 

 O que se coloca em questão é a ausência de percentual mínimo legalmente 

garantido pela CRFB de 1988 para o financiamento da política pública de assistência 

social, limitando a consecução de suas atribuições como política pública.  

Essa realidade da política pública da assistência social sustenta uma reflexão 

complexa, preocupante e profunda, relacionada às condições de vida, trabalho e 

saúde da população.  

Para elevação do nível de qualidade de vida, inclusão social e acesso aos 

direitos sociais e, por conseguinte, o desenvolvimento social e humano, são 
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necessários investimentos cumulativos para que a política pública possa repercutir 

sobre a desigualdade social.  

A política pública da assistência social, após o seu reconhecimento 

constitucional como direito universal, passou pelo desafio da municipalização com a 

construção de um sistema específico, o SUAS. A regulamentação tardia da 

assistência social como lei complementar, em 1993, cinco anos após a CFRB de 

1988, interferiu para que tanto a assistência social como seu sistema, o SUAS, 

avançassem de forma mais ampla e contundente no viés de serviços de primeira 

linha. Assim, a legalização tardia da assistência social é um fator que contribuiu para 

que no âmbito do SUAS as questões ainda se apresentem inconclusas e complexas, 

a exemplo da garantia da manutenção constante de pelo menos as equipes mínimas 

nos serviços (CRAS e CREAS). A vulnerabilidade destes serviços é frequente dadas 

as condições de trabalho dos profissionais, sobretudo quando esses não são 

efetivados no âmbito da política de recursos humanos municipal. 

Há gestões do poder público que entendem, por exemplo, que um CRAS é 

desnecessário na esfera municipal, o fecham ou restringem a atenção que ele 

poderia ofertar à população adstrita. Além do mais, paira sobre a assistência social 

uma histórica concepção de filantropia e/ou caridade que é exigido do Estado, ao 

modo como que se fez e faz na sociedade, em especial a partir da Idade Moderna.  

Outro aspecto a se considerar refere-se aos termos financeiros vinculados à 

assistência social. Para operacionalizar as políticas públicas foram constituídos 

fundos que concentram os recursos pelos entes das três esferas governamentais, no 

âmbito do Pacto Federativo. Esses fundos visam garantir que os serviços e 

estruturas sejam efetivamente executados pelos entes governamentais municipais. 

Um retrocesso no financiamento público relacionado ao processo de 

implantação da assistência social vem ocorrendo em especial a partir de 2016, 

quando o Governo Federal emitiu a Emenda Constitucional 95, a qual apresenta em 

seu escopo um novo regime orçamentário para a Seguridade Social, congelando os 

gastos públicos por um período de 20 anos, tal como referenda o "Art. 106. Fica 

instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social da União, que vigorará por vinte exercícios financeiros" (BRASIL, 2016). Na 

prática, a EC 95/2016 poderá inviabilizar a expansão do SUAS, entre outras políticas 

sociais relacionadas ao combate das desigualdades e vulnerabilidades sociais no 
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contexto brasileiro (OXFAM, 2017, p. 55), caracterizando assim uma política 

neoliberal. 

Nesse âmbito, a política neoliberal pode ser definida como sendo uma 

reforma do Estado, desestatização da economia, privatização de empresas 

produtivas e lucrativas governamentais, abertura de mercados, redução de encargos 

sociais relativos aos assalariados por parte do poder público e das empresas ou 

corporações privadas, informatização de processos decisórios, produtivos, de 

comercialização e outros, busca da qualidade total, intensificação da produtividade e 

da lucratividade da empresa ou corporação nacional e transnacional (IANNI, 1999.  

p. 215-235). 

Já tendo como desafio a imprecisão orçamentária dada a ausência de teto 

mínimo para a consecução da política de assistência social, em municípios de 

pequeno porte, como os que integram a regional da assistência social de Pato 

Branco, tal medida pode contribuir para que a realidade da desigualdade e exclusão 

(em especial a situação de pobreza vivida pelos usuários) permaneçam ou se 

agravem, uma vez que para o enfrentamento da desigualdade social, os recursos, 

serviços e estruturas não podem ser resumidos à transferência de renda (SILVA; 

YAZBEK; DI GIOVANNI, 2004). 

A partir da EC 95/2016, o acesso dos usuários às políticas públicas pode ser 

ainda mais restringido, sem o cumprimento do seu caráter universal. Com o acesso 

ainda menor aos direitos ameaçados, a população poderá vivenciar uma realidade 

social devastadora, agravada pelos retrocessos dos recursos de travessia na 

assistência social. Por outro lado, para os serviços funcionarem, é necessário o 

cofinanciamento do Governo Federal, e se essa fonte de recursos está limitando a 

quantia a ser repassada, as chances do sistema colapsar se potencializam, assim 

como o grau de vulnerabilidade social da população pode se tornar ainda mais 

acentuado. 

Para além da escassez de rendimentos, a pobreza possui uma definição 

ampliada, englobando os níveis de educação, alimentação e saúde abaixo dos 

padrões e dos direitos assegurados, falta de acesso a serviços básicos, ambiente 

pouco saudável, dentre outros aspectos que compõem a pobreza na sua 

multidimensionalidade. Apenas o crescimento econômico não tem sido suficiente 

para garantir a redução da desigualdade e vulnerabilidade social, uma vez que 

aspectos importantes do bem-estar podem não estar sendo considerados (ALKIRE 
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et al., 2015). A contradição entre produção social da riqueza e sua apropriação 

privada é característica da sociedade capitalista, que impõe o desemprego como 

forma de dominação e de regulação do valor da força de trabalho, fenômeno 

estreitamente vinculado à pobreza, ao pauperismo e à miséria social (STOTZ, 2005).  

Nesse sentido, se fazem necessários estudos acerca do financiamento e da 

operacionalidade da política pública da assistência social a partir da EC 95/2016. 

Para viabilizar a operacionalização destas políticas públicas, uma das diretrizes da 

CRFB de 1988 é a regionalização, conforme o Art. 198. No âmbito da política da 

assistência social, a regionalização acontece por meio da oferta dos Serviços da 

Proteção Especial de Média e de Alta Complexidade. Assim, municípios e região 

dividem responsabilidades e articulam recursos, garantindo a universalização do 

acesso aos serviços especializados do SUAS pelos cidadãos, prevista na Resolução 

do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n.º 31, de 31 de outubro de 

2013, (BRASIL, 2013). Portanto, a regionalização é uma forma de governar mais 

próxima da realidade, tornando-se um facilitador para o acesso da população às 

políticas públicas. 

No estado do Paraná, a subdivisão das regiões de assistência social 

compreende 22 regionais. A presente pesquisa problematiza a questão do 

financiamento e da operacionalização da política de assistência social a partir da EC 

95/2016 nos municípios que compõem a 7ª Regional de Assistência Social do estado 

do Paraná, sediada no município de Pato Branco, localizado na região sudoeste do 

estado. Justifica-se o estudo nesta região devido a atuação profissional se dar em 

um dos municípios que compõe esta regional que é Palmas. 

A pesquisa proposta assume sua relevância no que tange à 

operacionalização da política da assistência social sob a perspectiva da EC 95/2016, 

na Regional da Assistência Social de Pato Branco, com a questão levantada: como 

vem ocorrendo o processo de financiamento e operacionalização da política pública 

de assistência social com a emissão da EC 95 em 2016, no contexto dos municípios 

circunscritos na Regional de Pato Branco-PR? Como questões norteadoras foram 

elencadas: Como é organizada a estrutura do SUAS em relação às diretrizes legais 

e ao investimento estatal para a sua execução? Como se constitui a estrutura básica 

preconizada pelo SUAS nos municípios da Regional de Pato Branco? Como está 

organizado o sistema de financiamento e investimento na operacionalização da 

política pública da assistência social considerando os encaminhamentos e 
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desdobramentos da EC 95/2016? Como está constituído o cenário da microrregião 

pesquisada na relação entre os preceitos legais da assistência social e os conceitos 

do desenvolvimento regional? 

A relevância da temática é notória, uma vez que se trata de um sistema 

orçamentário marcado por defasagens históricas de financiamento e que no auge de 

sua consolidação, pode estar sendo comprometido por um congelamento de gastos 

por um período de 20 anos, que pode ocasionar um prejuízo nos serviços e nas 

estruturas, implicando em redução ou até extinção dos atendimentos. Tal 

problemática atinge diretamente a população que pode enfrentar barreiras ainda 

para acessar e usufruir de seus direitos de acesso universal à política pública de 

assistência social conforme a CRFB de 1988.  

A EC 95/2016, mesmo sendo um tanto quanto vaga quanto ao processo de 

execução, estabelece um retrocesso do aporte de recursos financeiros para os 

municípios, já que para a sua implantação não foi levado em consideração a 

projeção demográfica brasileira. 

Dessa forma, a presente pesquisa propõe a problematização do cenário da 

política de assistência social na 7.ª Regional de Assistência do Paraná (Pato Branco) 

a partir da implementação da EC 95/2016, correlacionada aos enfrentamentos das 

gestões públicas municipais e do atendimento da população. Espera-se contribuir 

para a compreensão do necessário equacionamento da relação entre políticas 

públicas e desenvolvimento regional nos municípios em tela, tendo em vista que 

esse se constitui em um dilema crucial. O desenvolvimento das regiões depende do 

avanço do bem-estar da sociedade, ou seja, se a população se encontra atingida por 

medidas que ameaçam ou comprometem o bem-estar social, logo o 

desenvolvimento da região também estará comprometido. 

Dessa maneira, elegeu-se como objetivo desse estudo analisar o 

financiamento e a operacionalização da política de assistência social a partir da EC 

95/2016, bem como sua relação com o desenvolvimento social dos municípios 

circunscritos na Regional de Pato Branco-Paraná. E como objetivos específicos: (a) 

Efetuar uma análise histórica acerca do financiamento do SUAS, no que tange à 

legislação e às reivindicações nas conferências de assistência social; (b) Descrever 

a estrutura organizativa do SUAS prevista pelas políticas públicas em relação ao 

investimento estatal para a sua execução; (c) Apresentar a estrutura preconizada 

pelo SUAS, nos municípios da Regional de Pato Branco; (d) Estudar o sistema de 
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financiamento e investimento na operacionalização da política pública da assistência 

social considerando os encaminhamentos e desdobramentos da EC 95; (e) Analisar 

o cenário da microrregião pesquisada na relação entre os preceitos legais da 

assistência social e os conceitos do desenvolvimento regional. 

A estrutura capitular da presente dissertação está organizada nos seguintes 

capítulos: referencial teórico, no qual são apresentados os principais conceitos e 

teorias que embasam a realização da pesquisa; material e métodos, com a 

descrição dos procedimentos metodológicos adotados/ resultados e discussões, no 

qual os principais achados do estudo são analisados e cotejados com a literatura 

científica acerca do tema; e, por fim, as considerações finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TEORIAS SOBRE O ESTADO E O ESTADO BRASILEIRO  

 

Para abordar o impacto da EC 95 sobre a operacionalização da assistência 

social (LOAS e PNAS), como uma opção e ação política do governo federal 

brasileiro, que congela recursos orçamentários para investimentos e custeio relativo 

as políticas públicas de saúde e educação, se faz necessário apresentar aspectos 

constitutivos do Estado Moderno (assim nominado a partir da segunda metade do 

século XV) e por conseguinte do Estado brasileiro, o qual adquire institucionalidade 

a partir do século XVIII.  

 

O processo de legitimidade do Estado sempre é tensionado pelos diferentes 
interesses que existem na sociedade. O conceito de Estado não é algo pré-
existente, independente das condições objetivas onde se realizam a 
construção e o desenvolvimento das condições sociais de existência dos 
homens. (COSTA, 2000, p.15).  

  

O Estado como instituição é uma condição ocidental e se refere a uma forma 

de agir de governos. O Estado, “[...] no qual estamos inseridos, onde nossas vidas 

transcorrem, onde estamos pensando em políticas públicas tem no máximo 300 

anos.” (CAROLO; MILANI, 2020, p.3). Assim, 

 

O conceito de Estado é derivado da sociedade que o engendra. Por isso 
não é possível operar teoricamente com um único conceito para elucidar 
uma organização humana que depende da diversidade de cada sociedade e 
cada etapa histórica de seu desenvolvimento. (COSTA, 2000, p.15) 

 
Como o estudo dessa dissertação vincula-se ao entendimento do papel do 

Estado brasileiro e a forma como responde as demandas da sociedade brasileira, o 

recorte temporal para abordá-lo considera o advento da República (15 de novembro 

de 1889), ou seja, a partir do final século XIX, quando medidas pontuais deram início 

às políticas públicas. Talvez se possa afirmar com certa consistência que, desde 

seus primórdios, o Estado brasileiro ao longo dos séculos XX e XXI passa a ser 

gerido por uma elite burguesa, conservadora, com bases referenciais do capitalismo 

e do liberalismo. 

A colônia brasileira dependente dos portugueses ocupada e explorada, resulta 

em quase 400 anos de dominação pelas práticas governamentais da monarquia 
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portuguesa, mesmo que decadente perdurou até o século XVIII, isso é, o Estado e a 

sociedade brasileira foram construídos pelos interesses e lógica capitalista, como 

uma frente da expansão do capital. Ou seja, em termos da sociedade brasileira, foi 

por um:  

 

[...] ato de 16 de dezembro de 1815, o Brasil deixou, de modo formal e 
solene, de ser colônia portuguesa, passando à categoria de Reino, unido 
aos de Portugal e do Algarve. Nessa data nasceu o Estado brasileiro. 
Embora continuasse governado por um rei português. E Portugal passava a 
figurar entre as grandes potências, em grande parte pela União de Reinos, 
não obstante estivesse criando as condições que tornariam inevitável, em 
breve tempo, a separação política do Brasil (DALLARI, 1977, p.328). 

 

A trajetória de conquista da autonomia pelo Estado brasileiro, para substituir a 

presença colonizadora de Portugal culmina com a proclamação da república em 

1889. De acordo com Mazzeo (1997), como consequência do modelo de gestão da 

sociedade até essa época e das práticas governativas portuguesas se constituiu no 

Brasil uma elite econômica, a qual conduziu a formação social brasileira nos moldes 

do capitalismo mercantilista. À medida que o processo produtivo se expandia, a 

massa trabalhadora escrava e mesmo os trabalhadores livres assimilavam essa 

sociedade com as determinações de uma burguesia liberal, para a qual interessava 

ampliar e manter suas propriedades, como a forma natural de ser do processo 

(PRADO JR, 1976), resultando então na desigualdade social nacional tal como se a 

caracteriza mesmo no século XXI (CASTELS, 2000). A adoção e a consolidação dos 

modelos econômicos, políticos e culturais baseados no capitalismo e liberalismo, 

produzem uma sociedade de desiguais, a sociedade brasileira (MAZZEO, 1997).  

Com essa herança do Brasil colônia, os governos republicanos brasileiros, 

são influenciados por concepções colonialistas, patrimonialistas e até liberais, que 

partindo de pressupostos do liberalismo desde Adam Smith (1723-1790) e suas 

derivações, enunciava que a proposta de sociedade liberal-capitalista continha 

mecanismos racionais e eficientes de autorregulação das condições 

socioeconômicas de uma sociedade. Isso é,  

 

O pensamento liberal é produção ideológica que reflete os interesses e as 
pretensões da sociedade burguesa, aparecida com a Revolução Industrial na 
Inglaterra, sobretudo a partir de meados do século XVIII. Expressão do 
industrialismo, o pensamento liberal consagra as liberdades individuais, a 
liberdade de empresa, a liberdade de contrato, sob a égide do racionalismo, 
do individualismo e do não-intervencionismo estatal na esfera econômica e 
social. (VIEIRA, 1992, p. 67). 
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Nesse processo o Estado deveria se limitar a duas atribuições: cumprir os 

contratos com o mercado e garantir a propriedade privada (BRANDÃO, 1991). Logo, 

na sociedade liberal burguesa o que vige é a liberdade econômica, por conseguinte, 

o Estado liberal deve atuar para a garantia da defesa externa e a ordem interna, 

executando minimamente intervenções públicas em resposta às necessidades 

sociais da população. Nessa concepção o Estado brasileiro vigora com esse ideal da 

sociedade liberal burguesa e se constitui em um Estado liberal burguês, defensor da 

liberdade econômica, da propriedade privada e mantenedor da ordem – foi o 

primeiro modelo de democracia liberal e de regulação social – se assim podemos 

chamar (COSTA, 2000).  

 

As funções do Estado se ampliaram no século XX, não apenas devido à luta 
pela desigualdade social, mas essencialmente devido à complexidade da 
sociedade e ao acirramento da concorrência capitalista. Os impasses das 
crises deste sistema de produção levaram a grandes modificações nas 
funções do Estado (COSTA, 2000, p.35). 

 

Majoritariamente, o pensamento liberal tece críticas à lógica de ação do 

Estado quando intervém na regulação social que se expressa pela denominação de 

Welfare State.   

 

A expressão inglesa – Welfare State foi criada da década de 40, ainda que a 
menção à Welfare Policy – Política de Bem-estar, ocorra desde o início do 
século XX. O Plano Beveridge, foi o primeiro documento a marcar os 
princípios do Welfare State (NOGUEIRA, 2001, p.90). 
 

Mais recentemente se passa a utilizar a expressão Estado-Providência, 

denominação dada por Rosanvallon (1981), mas que tinha sido utilizada já em 1860 

por Émile Ollivier, deputado republicano francês (NOGUEIRA, 2001).   

Uma concepção de Estado de Bem-Estar social ou Walfere State tem origem 

nas bases do Código Prussiano de 1794, anunciando um sistema de proteção social 

aperfeiçoado por Otto Bismarck, o qual defende a função do Estado em garantir 

políticas que pudessem proteger os trabalhadores. A concepção de Bismarck centra-

se no desenvolvimento de um sistema de proteção social, que leva à aprovação da 

Lei Seguro Saúde em 1883, com a finalidade de integrar em um sistema único de 

segurança as principais categorias de trabalho. Além dos trabalhadores das minas 
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de carvão, os benefícios dessa lei passam a proteger trabalhadores agrícolas, 

artesãos, aprendizes e mão-de-obra temporária (GOMES, 2006). 

De acordo com Costa (2000), Nogueira (2001) e Silva (2005), um dos 

principais aspectos que definem as características do Estado de Bem-Estar Social 

refere-se a sua defesa pelos direitos dos cidadãos à saúde, educação e previdência, 

a partir de um modelo do economista John Maynard Keynes (1883-1946), que 

rompe com a visão de livre-mercado em favor da intervenção estatal na economia. 

Assim, o Estado de Bem-Estar Social deve conduzir os setores estratégicos, 

oferecer serviços públicos de qualidade e gratuitos. Esse processo é ampliado, 

servindo de referência inclusive ao sistema de proteção instalado no Brasil nos anos 

de 1930-1940. 

Gomes (2006) expõe que o Estado de Bem-Estar em sociedades modernas 

intensifica-se após a Segunda Guerra Mundial, agora com base nos argumentos de 

Keynes.  Logo, na base da definição de um Estado de Bem-Estar social encontra-se 

a referência de que este envolve as áreas social, política e econômica, a qual 

defende a atribuição do Estado na organização da economia de uma nação e o 

provimento dos cidadãos de uma sociedade tenham acesso a saúde, educação e 

segurança visando enfrentar as desigualdades sociais originadas pelas bases 

capitalistas que orientam o modo de vida e que leve as classes trabalhadoras e as 

camadas mais pobres a uma condição mais humanitária (FIORI, 1997; NOGUEIRA, 

2001;  DRAIBE; RIESCO, 2011). 

Há o entendimento do Estado de Bem-Estar Social como um elemento 

estrutural ao capitalismo contemporâneo e que significou mais do que um 

incremento nas políticas públicas. O Estado de Bem-estar social representou um 

esforço de reconstrução econômica, moral e política do mundo industrial 

desenvolvido. Ainda, considerando a constituição do bloco socialista e a ascensão 

das lutas sociais nas décadas de 50 e 60, o Estado de Bem-Estar Social 

representou uma defesa contra a potencial ampliação das ideias comunistas que 

adentravam em países capitalistas, em especial em meados do século XX 

(NOGUEIRA, 2001).  

O Estado de Bem-Estar Social pode ser definido então como uma “[...] 

responsabilidade estatal no sentido de garantir o bem-estar básico dos cidadãos, 

tendo em conta, porém, que ‘não pode ser compreendido apenas em termos de 

direitos e garantias’” (GURGEL; JUSTEN, 2021, p. 398). Ou seja, no Estado de 
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Bem-Estar Social se pode envolver as áreas social, política e econômica e a ele 

compete organizar a economia de uma nação e prover aos cidadãos o acesso a 

serviços básicos, como saúde, educação e segurança (NOGUEIRA, 2001). 

Entretanto, como afirmam Gurgel e Justen (2021, p. 405), nos ensaios de um Estado 

de Bem-Estar Social no Brasil, que: 

 
[...] temos agora a certeza de que, a despeito de não podermos dizer, como 
Vargas, que fomos além de Beveridge ou que chegamos próximos, os 
brasileiros de menor renda, os trabalhadores, as chamadas camadas médias, 
tiveram e ainda têm algo a perder. Políticas previdenciárias e assistenciais; de 
proteção a idosos, crianças, adolescentes, mulheres e segmentos mais 
vulneráveis; além de educação e saúde públicas, são valores públicos que 
serviram e servem a milhões. Sua existência deficiente se presta a melhoras, 
correções e aperfeiçoamentos. Sua supressão, não. Defendê-los é mais que 
razoável, em particular quando a desigualdade e suas consequências pedem 
atenção. Parte dessa atenção é a reabilitação da solidariedade como um 
elemento constitutivo, estrutural, da sociabilidade.  

 

Faleiros (1991, p. 28) comenta que “[...] nos países pobres periféricos não 

existe o Welfare State nem um pleno keynesianismo em política. Devido à profunda 

desigualdade de classes, as políticas sociais não são de acesso universal”. Silva 

(2011, p.31), alerta que “[...] especialmente no Brasil, nunca ocorreu a garantia do 

bem-estar da população por meio da universalização de direitos e serviços públicos 

de qualidade [...]”. 

Com base nessas referências, as concepções que perpassam o Estado 

brasileiro a partir da proclamação da república, torna-se importante abordar nesse 

estudo o pensamento de Michel Foucault (1926-1984) sobre o que representa um 

Estado para uma sociedade. Sua teoria contribui para o entendimento do porquê das 

medidas de retrocesso relativo ao Estado providência, com base em pressupostos 

neoliberais em curso desde os anos 1990 do século XX.  

Para Foucault, o Estado é a secularização do poder pastoral característico da 

Idade Média, constitutivo do cristianismo, sobretudo em sua institucionalidade de 

derivação judaico-cristã. O Estado moderno pode ser caracterizado como uma 

condição mundana do exercício do poder pastoral. Sobre a figura do pastor pondera-

se que esse é o detentor de um rebanho e em posse deste, deve o pastor prover 

suas necessidades em âmbito individual e coletivo, como alimentação, segurança, 

bem como identificar um território que proporcione essas condições mínimas de 

sobrevivência.  
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O pastor é aquele que faz a lei, na medida em que é ele que distribui o 
alimento, que dirige o rebanho, que indica a direção correta, que diz como 
as ovelhas devem cruzar para ter uma boa progenitura. Tudo isso, função 
do pastor, que dita a lei ao seu rebanho (FOUCAULT, 2008, p. 183). 
 

Sob tais pressupostos, para Foucault, o Estado conjuga-se como uma razão 

política, jurídica e administrativa sobre um determinado território e, sobre uma 

determinada população, tomados recursos naturais no primeiro caso e, como 

recursos humanos no segundo caso, exercendo o seu poder soberano que prima 

por fazer viver ou deixar morrer. Esse Estado faz a gestão dos recursos materiais, 

territoriais, sociais, dos indivíduos e da população que a ele pertence. Nessa 

direção, pode-se considerar que um Estado será consistente no exercício de seu 

poder soberano quando faz a adequada gestão dos recursos humanos e materiais a 

sua disposição. Essa concepção corrobora para o entendimento de que o Estado 

será eficiente quando se tem como foco de sua administração a capacidade de gerir 

recursos humanos e territoriais. 

 

Aquém, portanto, do grande poder absoluto, dramático, sombrio que era o 
poder da soberania, e que consistia em poder fazer morrer, eis que aparece 
agora, com essa tecnologia do biopoder, com essa tecnologia do poder 
sobre a "população" enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo, um 
poder continuo, cientifico, que é o poder de "fazer viver". A soberania fazia 
morrer e deixava viver. E eis que agora aparece um poder que eu chamaria 
de regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver e em deixar 
morrer (FOUCAULT, 1999, p. 294). 
 

A matriz foucaultiana contribui para se contextualizar as políticas públicas no 

Estado brasileiro, no sentido de pensá-las sob a égide da biopolítica, uma vez que 

as políticas públicas são expressões da racionalidade do Estado nas estratégias de 

governamentalidade2 da vida biológica dos indivíduos e das populações. O Estado 

deve dirigir as pessoas para torná-las seres economicamente ativos e saudáveis, 

ratificando com este argumento a conformação do modelo econômico capitalista 

vigente no Estado brasileiro.  

A concepção de biopolítica nesse estudo é a de Michel Foucault, exposta em 

especial nos livros História da Sexualidade I: A Vontade de Saber. (1988) e Em 

defesa da sociedade: curso no Collège de France (2010), ao se referir ao processo 
 

2 Para Foucault (2008, p. 143), governamentalidade é “o conjunto constituído pelas instituições, os 
procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem 
específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal 
forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de 
segurança”. 
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iniciado no século XVIII, quando a vida biológica começa a se converter em objeto 

da política controlada pelo Estado, ou seja, para esse pensador a vida biológica 

passa a ser produzida e administrada pelo poder do Estado que decide quem deve 

morrer e quem deve viver. (FOUCAULT, 1988; 2010). Trata-se de um Estado que faz 

uso de técnicas de saber e de poder na gestão dos corpos dos indivíduos e da 

população com o intuito de potencializar suas vidas produtivas e consumidoras, 

deixando-as morrer quando não expressam mais potencialidades na lógica da plena 

produção e do pleno consumo. 

Os processos e embates entre os interesses desse sistema, sustentados 

pelas concepções e intervenções geram uma tensão entre a dependência do Estado 

com o processo de acumulação privada e a ampliação dos direitos sociais.  

 

2.2 NEOLIBERALISMO: POLÍTICA E IDEOLOGIA 

 

É importante destacar o que ocorre na sociedade, a partir do que nos subsidia 

Costa (2000, p. 37), “A contradição interna do sistema produtivo capitalista é que 

criou a necessidade de intervenção do Estado como um regulador social”. Por isso, 

as práticas e concepções se esgotam ou se remodelam, questão que se identifica no 

reordenamento do liberalismo, ao contestar a concepção do Estado de Bem-Estar 

Social. Sader (1995, p. 35) diz que "O Neoliberalismo na América Latina como na 

Europa é filho da crise fiscal do Estado. Seu surgimento está delimitado pelo 

esgotamento do Estado do Bem-Estar Social". 

Com o reordenamento político e ideológico, o neoliberalismo, como 

pensamento que critica os mecanismos intervencionistas e restringem a liberdade 

dos agentes econômicos, passa a orientar as práticas governamentais e produz um 

Estado neoliberal. “O neoliberalismo retoma os princípios do liberalismo clássico e 

ataca de forma direta a contundente as propostas baseadas na ideia da regulação 

estatal sobre a economia e as ideias de Keynes (1883-1946) (1936–Teoria Geral)” 

(COSTA, 2000, p. 70), com o objetivo de promover o aumento da circulação de 

mercadoria no mundo. Para os neoliberais, o Estado e o mercado são formas de 

organização antagônicas e irreconciliáveis. Por isso, a estabilidade monetária e a 

contenção da inflação dependem de uma diminuição dos gastos públicos para o 

equilíbrio orçamentário.  
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Ianni (1999) expõe que o neoliberalismo preconiza ações que repercutem no 

agravamento de tensões, em especial dos “[...] setores sociais assalariados, 

desempregados, pauperizados ou migrantes; as intolerâncias relativas a sexo e 

idade também permeiam principalmente esses mesmos setores” (IANNI, 1999, p. 

220).  

Em sentido diferente da política neoliberal, a partir da CRFB de 1988, 

constitui-se um pacto social em nome do bem-estar pela proteção social. Constitui 

parte desse pacto os direitos sociais tais como a educação, a saúde, a segurança, a 

previdência social, a assistência social. A responsabilidade pela condução desses 

direitos compete ao Estado democrático de direito: “Art. 1.º da CRFB de 1988: A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito [...]” 

(BRASIL, 1988). Os recursos de condução dos direitos sociais são então diluídos 

entre entes federados com a separação vertical de poderes. A regra democrática é a 

proteção de direitos fundamentais conforme preconiza outros ordenamentos 

constitucionais:  

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: (EC no 53/2006): [...] II – cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; [...] X – 
combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; [...] (BRASIL, 
1988).  

 

A CRFB de 1988 instaurou essa diretriz para o pacto federal brasileiro, 

tornando-o tridimensional, ao definir o município como ente federativo autônomo. O 

pacto federativo brasileiro gerou conflitos e resistências e apresenta no contexto 

atual a necessidade de reestruturação com a finalidade de promover a redução das 

desigualdades regionais (GOES; MELLO, 2018). No entanto, os governos brasileiros 

recentes, após o ano de 2016, sustentados pela lógica da revitalização da 

acumulação capitalista, aprovam junto ao Congresso Nacional a EC 95/2016, 

decorrente do PEC 241/2016 denominado pejorativamente como o PEC da Morte.  

No transcorrer do período estabelecido por essa lei, 20 anos sem aumento no 

percentual do orçamento dedicado à operacionalização de políticas públicas, são 

fragilizados os investimentos do Estado, em particular no campo social, 

vulnerabilizando toda uma rede de proteção social ainda em construção. No caso da 
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assistência social, quando esta se torna política de Estado e não mais de governo, a 

sua consolidação como um conjunto de intervenções em um sistema para o 

enfrentamento da exclusão social, passou a ser construído sob as orientações da 

legislação complementar ao texto constitucional indicados pelos Arts. 1.º, 194, 195, 

203 e 204.   

Quando se analisa as medidas governamentais dos últimos cinco anos, 

mesmo que o Estado moderno brasileiro, representado pelo estabelecimento de 

uma razão política, administrativa e jurídica governa seu território e sua população, 

se evidencia o que o filósofo italiano Georgio Agamben (1942) denominou de estado 

de exceção, sobretudo o fato de que este tenha se tornado regra, por meio do qual o 

Estado exerce todo o seu poder soberano (BAZZANELLA; ASSMANN, 2017), ao 

conduzir a vida em sociedade de modo autoritário e desvinculado de um processo 

de enfrentamento da desigualdade social.  “O que caracteriza o Estado são suas 

prerrogativas de instauração do ordenamento jurídico na garantia da ordem 

necessária à sua existência, bem como de garantia de segurança aos recursos 

humanos que compõe sua população” (SCZIMINSKI; BAZZANELLA, 2013, p. 2-3). 

Conforme o pensador italiano Georgio Agamben expõe no livro Estado de 

exceção (2004), no mundo todo foram tomadas medidas pelos governos que 

confirmam a aplicação do Estado de exceção (AGAMBEN, 2004). Para Agamben 

(2004), o Estado de exceção se constitui em uma “[...] situação paradoxal de 

medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do direito, e o estado 

de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal.” 

(AGAMBEN, 2004, p. 13). Isso é o que se presencia na condução da sociedade 

brasileira, quando o governo emite medidas legais que modificam as atribuições do 

Estado, como diminuição ou restrição de direitos e elevação da concentração de 

poder. No Estado de exceção os governos passam a desenvolver práticas 

autoritárias. Trata-se, pois, de suspender a norma, as leis. É uma posição e ação de 

um governo que desconsidera a norma, despreza as normas em vigor fazendo suas 

normas, ou seja, operando em estado de exceção.  

 

A exceção é uma espécie de exclusão. Ela é um caso singular, que é 
excluída da norma geral. Mas o que caracteriza propriamente a exceção é 
que aquilo que é excluído não está, por causa disto, absolutamente fora da 
relação com aquela na forma de suspensão (AGAMBEN, 2012. p. 24). 
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A sociedade brasileira vive esse processo ao ser surpreendida com a emissão 

de normas sem legitimidade, em que os governos vêm desprezando as normas 

tradicionais como é o caso da CRFB de 1988. Essa é a condição de intervenção da 

política da assistência social, pois há uma lógica inversa no modo de governar um 

país em desenvolvimento. Enquanto a Política Pública de Assistência Social 

representa um direito social constitucional, a sua operacionalidade passa por 

solução de continuidade quando se desmontam os programas que dariam base para 

a sua consolidação, como foi o caso do Programa Bolsa Família (PBF) ao ser extinto 

em novembro de 2021 e substituído por outro programa, de tempo delimitado e 

critérios complexos, para o acesso pela população em risco e vulnerabilidade social, 

em especial aquelas na condição de pobreza.  

O Estado democrático de direito tem a atribuição e o dever de conduzir a 

inclusão social por meio da assistência social, mas a EC 95/2016, que estipula o teto 

dos gastos com políticas públicas, representa reordenamentos, morosidade e 

potencial extinção de serviços e estruturas.  

Nesse contexto, se insere o entendimento que o Brasil vive em pleno estado 

de exceção, quando se relaciona a EC 95 com a posição política como: 

  

 [...] uma ofensiva conservadora de retirada de direitos sociais, tendo como 
alvo prioritário o projeto constituinte de 1988, que exige a intervenção do 
Estado para a redução das severas desigualdades sociais e econômicas, 
necessária para uma economia verdadeiramente soberana (MARIANO, 
2017, p. 279).   

 

 As políticas públicas preconizadas pela CRFB de 1988 demandam do 

orçamento estatal para sua operacionalidade, em especial as da seguridade social 

(saúde e assistência social) e se encontram sob um processo de descontinuidade, 

orientadas pela ideologia neoliberal que prioriza os interesses do capital em 

detrimento dos interesses da sociedade, mesmo que o texto constitucional defina o 

dever do Estado.  

Mariano (2017, p. 280), expõe que:  

 

A EC 95/2016 padece de legitimidade democrática, sendo ainda um projeto 
desastroso de solução de uma crise econômica, e aparentemente motivado 
para sabotar os avanços do país na implementação de um Estado de Bem 
Estar Social e de uma economia mais soberana e independente, outrora 
capaz de influenciar a consolidação de um projeto de autonomia de toda a 
América latina e de seus povos. 
 



31 
 

Essa atribuição social do Estado democrático de direito consta do disposto 

constitucional estabelecido pelo pacto federativo, com a diluição das 

responsabilidades pela formação dos fundos orçamentários necessários à sua 

operacionalização, respondendo às necessidades e interesses da sociedade.  

Quando o governo brasileiro emite uma legislação que menospreza a sua 

atribuição constitucional, encaminha-se para a concretização do que se nomina 

como necropolítica3 (MBEMBE, 2016), isso é, a EC 95/2016 define estratégias da 

manutenção dessas políticas públicas sob a redução da ampliação necessária ao 

bem-estar preconizadas pelos direitos sociais. Como os percentuais a serem 

investidos em assistência social recaem majoritariamente sobre o ente municipal, 

vislumbra-se que o enfrentamento da exclusão social e da desigualdade retrocede, 

emergindo um cenário, que ao modo de definir de Foucault, trata-se de um biopoder 

que “[...] parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que devem viver e as 

que devem morrer.” (MBEMBE, 2016, p. 7).  

 

2.3 A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PARTIR DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Esse item aborda o marco legal da política pública da assistência social no 

Brasil, iniciado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/1988) com o intuito de se fundamentar as questões do seu financiamento. 

O entendimento de política pública refere-se a um conjunto de ações do 

governo que devem produzir efeitos que repercutirão sobre a vida das pessoas e da 

sociedade. A construção de uma política pública, segundo Frey (2000) é composta 

por várias dimensões, mas foi a dimensão política, que diz respeito ao ordenamento 

institucional e as disposições jurídicas, que este estudo abordou. Logo, a assistência 

social como política pública, ao ser legitimada pela CRFB de 1988, passou a ser 

respaldada por um conjunto de normas jurídicas que definiram suas seguranças 

afiançadas e o conjunto de direitos também garantidos constitucionalmente, 

 
3Necropolítica refere-se ao poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Com base no 
biopoder e em suas tecnologias de controlar populações, o “deixar morrer” se torna aceitável. Mas 
não aceitável a todos os corpos. O corpo “matável” é aquele que está em risco de morte a todo 
instante devido ao parâmetro definidor primordial da raça (MBEMBE, 2016). 
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priorizando o público usuário, suas atribuições, responsabilidades e o seu 

financiamento. 

Como atribuição do Estado, o provimento para a operacionalização da 

assistência social passou a ser um desafio pela sua indefinição. Castro (2018, p. 07) 

subsidiou essa afirmação ao dizer que a assistência social “[...] apresenta 

implicações em maiores proporções do que as demais políticas sociais [...]”. A autora 

se referia ao tempo em que uma mesma pessoa pode permanecer em 

acompanhamento, necessitando de mais de um tipo de atendimento e recurso, 

como também de mais de um serviço socioassistencial, dado o quadro de 

inseguranças e exclusão que ela encontrou quando passou a ser usuária da 

assistência social. 

Por isso, Castro (2018, p. 7) esclarece que há pessoas atendidas pela 

assistência social “[...] desprovidas de condições de suprirem as próprias 

necessidades básicas e que não oferecem de imediato nenhuma contrapartida 

substancial aos benefícios recebidos”, situação que se aplica quando se realizam 

análises acerca do contexto das pessoas acolhidas pelas transferências de renda. 

Com esse desafio, a CRFB de 1988 define como princípio fundamental a 

sociedade de direito e a assistência social, particularidades que lhe conferem a 

condição de política setorial específica, regida pela LOAS a partir de 1993. Essa 

política pública constitui-se como ação ubíqua que perpassa intersetorialmente as 

políticas públicas do campo social, configurando-se em um mecanismo para a 

construção da dignidade humana, como consta no Art. 1.º da CRFB de 1988 e na 

LOAS de 1993, no Art. 3.º a qual inclui a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para 

fundamentar o processo de respeito à dignidade humana mencionada pela CRFB de 

1988, o seu Art. 6.º estabelece direitos sociais, os quais se constituíram em aporte 

para a organização da seguridade social (Art. 194), que intersetorialmente se 

constitui em sistema de proteção social formado (previdência social, assistência 

social e a saúde) como direto de todos e dever do Estado. Mesmo com a 

organização da base legal para a consolidação da assistência social como política 

pública, interferências nesse processo voltaram a representar ameaças ao seu 

fortalecimento, como ocorreu na década de 1990, reemergidas após 2016, com as 

práticas do governo federal materializando intervenções e políticas que seguiram os 
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preceitos da política e da economia sob viés neoliberal. O Art. 6.º da CRFB de 1988 

preconizou que: 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (EC nº 26/2000, EC nº 64/2010 e EC nº 95/2016) (BRASIL, 
1988). 

 
A seguridade social foi definida no Art. 194 da Constituição Federal de 1988, 

como um "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" (BRASIL, 1988). 

No que diz respeito ao financiamento da seguridade social o Art. 195 da 

CRFB de 1988, assegurou que esse se constituiria de um dever da sociedade que o 

faria de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais 

das empresas e trabalhadores.  

Antes de a CRFB de 1988 assegurar a assistência social como política 

pública, a oferta da assistência social pelos governos ocorria por meio da LBA e o 

seu financiamento foi tratado pela Lei Federal n.º 4.320 de 1964. Essa lei também 

direcionava o planejamento e as orientações gerais da operacionalização de receitas 

e despesas para a assistência social.   

Após a CRFB de 1988, o financiamento da seguridade social foi detalhado 

pela Lei 8.212 de 1991. O Art. 27 definiu as outras receitas que deveriam compor o 

financiamento da seguridade social, tais como:  

 

I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios; 
II - a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e 
cobrança prestados a terceiros; 
III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de 
fornecimento ou arrendamento de bens; 
IV - as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras; 
V - as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais; 
VI - 50% (cinquenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do 
parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal; 
VII - 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos bens 
apreendidos pelo Departamento da Receita Federal; 
VIII - outras receitas previstas em legislação específica (BRASIL, 1991). 
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Entre as políticas públicas que foram sendo constituídas pelas respectivas leis 

complementares após 1988, tendo os direitos sociais (Art. 6.º) como base, se 

encontra a assistência social cujas atribuições foram definidas no Art. 203 da CRFB 

de 1988. Faz-se necessária a análise acerca da composição dessa política pública, 

em relação aos pressupostos teóricos e conceituais que combatiam as visões e 

práticas assistencialistas e paternalistas (MESTRINER, 2001). Na mobilização de 

recusa dessa visão, a base legal dessa política pública passou a ser sustentada pela 

concepção da proteção social em que os direitos socioassistenciais deveriam ser 

garantidos pelo Estado brasileiro, direito de todos, de caráter universal e não 

contributivos. 

Em comparação a outras regulamentações de políticas públicas (saúde, 

criança e adolescentes), os avanços na regulamentação da assistência social 

ocorreram com morosidade, mas seu processo foi atravessado pela intensa 

mobilização em torno do seu reconhecimento, legitimando sua coparticipação no 

enfrentamento da desigualdade social. 

Isso posto, a Lei Complementar n.º 8.742 de 1993 da LOAS, assinada cinco 

anos após 1988, respaldou a assistência social em um avanço em termos de política 

pública. O Art. 1.º da LOAS reafirmou que:  

 

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 integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 
1993).  

  

As ações da iniciativa do Estado e da sociedade civil organizadas para a 

assistência social se constituíram então por serviços, recursos financeiros, estruturas 

físicas e recursos humanos. Para que essas ações fossem operacionalizadas a 

assistência social passou a ser organizada, vinculada a um orçamento e 

cofinanciamento que sustentassem os serviços nos municípios. 

Um impasse para que esse processo fluísse relaciona-se aos limites mínimos 

de investimento dos recursos financeiros, os quais não foram definidos 

constitucionalmente e nem regulamentados por outra legislação, concomitante à 

regulamentação da assistência social. 
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2.4 O IMPACTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 95 DE 2016 

  

Há uma trajetória histórica de regulamentação do financiamento da 

seguridade social que é reafirmada pela CRFB de 1988, como também estão 

assegurados recursos para a operacionalização de políticas públicas, entre elas a 

saúde e a educação, mas, no caso da assistência social, a orientação é o que 

consta nos artigos constitucionais da seguridade social. 

O cuidado e a condução dos orçamentos da assistência social se tornaram 

mobilizações e reivindicações constantes no que concerne à definição dos 

percentuais obrigatórios e que se assegurassem as condições de financiamento 

para implementar as estruturas e serviços municipais. 

No entremeio desse processo, uma ameaça aos já vulneráveis recursos, é 

editada a Emenda Constitucional 95 no ano de 2016, que estabelece um novo 

regime fiscal com o objetivo de estabelecer limites individualizados para as 

despesas primárias4 pelos próximos 20 anos. 

Nos governos Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso, pode-

se considerar que a ideologia neoliberal encontrou espaço para fortalecer a 

economia não priorizando os gastos com as políticas públicas. A partir do governo 

Luiz Inácio Lula da Silva, essa realidade passa a ser modificada, quando as políticas 

públicas tiveram ascensão, seguindo os preceitos estabelecidos pela Constituição 

Federal de 1988 que preconizou o Estado de Bem-Estar Social, pelos investimentos 

na área social. 

Nesse processo desencadeado a partir do ano de 2003, os governos dos 

presidentes Lula e Dilma não enfrentaram a lógica neoliberal ao priorizar os 

investimentos sociais. 

 

As virtudes políticas indiscutíveis do lulismo representaram, neste aspecto, 
ao mesmo tempo, os seus próprios limites ou os limites de um pós-
neoliberalismo, pois revelaram uma incapacidade em promover 
investimentos sociais de profundidade nos serviços públicos, dada a 
submissão a um pacto conservador da governabilidade que exigia a 
manutenção e preservação da forma política do Estado neoliberal no Brasil. 
Disso resultou a incapacidade política dos governos pós-neoliberais de Lula 
e Dilma em romperem com o ciclo do pagamento de juros e amortização da 
dívida pública, subordinada aos interesses do capital financeiro, e com isso 
o projeto constituinte de 1988 do Estado de Bem-estar social encontrou seu 

 
4 A Despesa Primária da União corresponde ao conjunto de gastos que possibilita a oferta de serviços 

públicos à sociedade, deduzidas as despesas financeiras. (PAIVA et al, 2017). 
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limite no sistema da dívida pública, que exerce hoje um constrangimento 
sobre a Constituição e sobre os serviços públicos (MARIANO, 2017, p. 265). 

 

Entre as bases políticas e ideológicas que sustentam a emissão da EC 

95/2016 se encontra a crise fiscal de 2014, a qual se originou pelo aumento das 

despesas primárias, necessidade de responsabilidade fiscal por meio do controle 

das contas públicas e diminuição da dívida pública. Portanto, em 16 de dezembro de 

2016, como resultado das propostas 241 e 55 que tramitaram na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, foi aprovada a EC 95, estabelecendo um novo 

regime, impondo um limite de gastos do Governo Federal com as políticas da 

Seguridade Social e Educação por um período de 20 anos, permitindo alguma 

alteração após o décimo ano somente e limitado à alteração do Índice de Correção 

Anual (IPCA). 

 Pelas definições desse novo regime não serão permitidos crescimentos nas 

despesas totais e reais do governo acima da inflação, nem mesmo se a economia 

estiver em ascensão. Ou seja, só serão realizados investimentos em uma área se 

em contraponto forem reduzidos investimentos financeiros na outra. 

 Outro aspecto que representa ameaça para a Política Pública de Assistência 

Social a partir da EC 95, diz respeito a desconsideração das taxas de crescimento 

econômico e demográfico5 durante o período de vigência da emenda, o que faz 

refletir que os sistemas estarão propensos à um colapso, ou seja a população não 

para de crescer, e assim gera demanda por serviços da assistência social. Seguindo 

o que afirma Mariano, (2017, p. 261) “[...] a consequência disso tudo é o 

sucateamento das políticas sociais [...], colocando em risco a qualidade de vida da 

população brasileira”. 

Como se observa, esse redimensionamento do financiamento institui um 

limite longínquo para os gastos com políticas públicas que são essenciais ao bem 

estar da população, pois elas têm a atribuição constitucional de elevar a qualidade 

de vida, por meio de saúde, da inclusão sócio produtiva, do posicionamento dos 

sujeitos como coparticipe de uma sociedade justa e igualitária.  

 
5 Segundo Paiva et al (2016, p. 8), projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

apontam para o crescimento e envelhecimento populacional. Segundo as estimativas da população 
divulgadas pelo IBGE, revisadas em 2013, o contingente da população idosa irá duplicar nas 
próximas duas décadas (2016 a 2036), o que produzirá impactos importantes na despesa com BPC 
e nos serviços socioassistenciais. A previsão do crescimento da população neste mesmo período 
será de 10%. 
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Considerando que a política pública da assistência social em sua estrutura, 

apresenta o Programa Bolsa Família (PBF) que transfere renda para famílias em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, assim como está garantido por essa 

política o Benefício de Prestação Continuada (BPC), para pessoas com deficiência e 

Idosos acima de 65 anos, no valor de um salário mínimo, o corte de gastos com 

essa política irá incidir diretamente na economia local, uma vez que o poder 

aquisitivo desta população ficará limitado. 

 

Os gastos sociais, se aplicados de maneira justa, redistribuem renda, 
riqueza e serviços essenciais. As políticas de transferência direta de 
recursos (sobretudo o BPC e o Bolsa Família) reduzem a pobreza, e os 
gastos em saúde e educação públicas reduzem as despesas de famílias de 
baixa renda, aliviando os orçamentos familiares e reduzindo desigualdades. 
Além disso, gastos sociais fomentam o crescimento econômico, na medida 
em que aumentam o poder de consumo de famílias de renda baixa e média. 
Limitar gastos sociais significa limitar a redução de desigualdades (OXFAM, 
2017, p.57). 
 

 Portanto há indicativos de retração aos avanços da assistência social com a 

EC 95, pois irão incidir diretamente na realidade social e econômica local, uma vez 

que os gastos sociais contribuem de forma significativa para o desenvolvimento. 

 

2.5 DESENVOLVIMENTO REGIONAL – BASES TEÓRICAS E A REALIDADE 
SOCIAL 
 

A incumbência desse item corresponde a relacionar o objeto de pesquisa com 

o Desenvolvimento Regional, considerando as bases teóricas que elucidam o 

conceito de desenvolvimento local.  

Há uma tendência histórica em se relacionar o desenvolvimento ao 

crescimento econômico, o que acaba por obscurecer uma percepção necessária do 

que é desenvolvimento humano e social: ele está diretamente ligado ao bem-estar 

social. Nessa direção o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), assume sua 

relevância na abordagem sobre desenvolvimento, pois conforme o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) o objetivo do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) “[...] é oferecer um contraponto a outro indicador 

muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a 

dimensão econômica do desenvolvimento” (PNUD, 2020). 
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Portanto considera-se que um país deve preconizar ações estratégicas para o 

seu desenvolvimento, englobando sobretudo a dimensão social. No Brasil, a CRFB 

de 1988 apresenta em seu Art. 3.º que um dos seus objetivos é o desenvolvimento 

nacional como segue: 

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional;  
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;  
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 

Diante do exposto, observa-se nesse conjunto de objetivos que, juntamente 

com o desenvolvimento nacional, englobam-se outros aspectos, como os direitos 

sociais, por meio dos quais foram preconizadas as políticas públicas de recorte 

social, como a saúde, a educação, a assistência social. 

Pode-se dizer que estas políticas públicas sociais são mecanismos que 

garantem aos cidadãos brasileiros um mínimo de sobrevivência, implicando na 

promoção do seu bem-estar. Conforme aponta Rezende (2013, p. 112), “O nível 

decente de vida somente é alcançado, [...], se a população mais pobre tiver acesso 

a alimento, moradia, saneamento básico, atenção médica primária e educação”. 

Dimensionando o enfoque ao presente estudo, a política pública da 

assistência social, é conduzida regionalmente, com o intuito de ampliar o 

atendimento aos cidadãos, incidindo em uma melhor qualidade de vida das pessoas 

que vivem em um determinado território, assim como, tem por objetivo o inciso III do 

Art. 3.º da CRFB, ou seja erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais. 

Sobre este enfoque, Boisier (2000, p. 7) aponta que: 

 

[...] fala-se em "território organizado" para denotar a existência de 
atividades mais complexas, de sistemas de assentamentos humanos, 
redes de transporte, mas acima de tudo, a existência de uma comunidade 
que se reconhece e que tem como auto-referência principal o próprio 
território e que é regulada por um dispositivo político-administrativo que 
define as competências desse território e sua localização e papel no 
território. O sistema jurídico nacional, ou seja, um território organizado 
possui uma estrutura de administração e, em alguns casos, também de 
governo. Esses territórios tornam-se sujeitos de intervenções que 
promovem o desenvolvimento. Um território organizado possui uma 
estrutura de administração e, em alguns casos, também de governo. 
Esses territórios tornam-se sujeitos de intervenções de promoção do 
desenvolvimento. 



39 
 

 

No contexto de um território organizado, no qual os cidadãos possam ter seu 

direito de acesso às políticas públicas garantido, pode-se considerar que o 

desenvolvimento poderá ser promovido, uma vez que conduzidas as intervenções 

regionalmente, o objetivo de fortalecer as estruturas no território pode ocorrer de 

forma mais ágil, mais econômica, mais contundentes sobre questões também 

regionalizadas. Portanto, a intenção de se delimitar uma região é garantir o acesso 

do cidadão aos serviços. 

Nesse âmbito, elegeu-se como uma das bases teóricas para se discutir 

desenvolvimento regional para a pesquisa de dissertação, o conceito de 

desenvolvimento endógeno, por considerar-se que determinadas intervenções da 

política pública da assistência social são regionalizadas. Dessa forma há uma 

preocupação com a delimitação geográfica em que estão inseridas.  

Para Dallabrida (2017, p. 120): 

 

Frequentemente se associa o desenvolvimento endógeno com a 
capacidade de uma comunidade local para utilizar o potencial de 
desenvolvimento existente em um território e dar resposta aos desafios que 
se apresentam em um momento histórico determinado. Esta visão implica 
uma valorização positiva frequentemente otimista, do papel que joga o 
potencial de desenvolvimento existente em todo tipo de território, permitindo 
às comunidades locais dar resposta produtiva adequada e satisfazer as 
necessidades da população.  

 

Boisier (2000, p. 15) elucida que “[...] o desenvolvimento endógeno ocorre 

como resultado de um forte processo de articulação entre atores locais e várias 

formas de capital intangível, dentro da estrutura preferencial de um projeto político 

coletivo para o desenvolvimento do território em questão”.  

Nessa direção, a expectativa de que as intervenções planejadas e executadas 

sobre uma dada realidade social regional, acelerará o processo de seu 

desenvolvimento. Também, assume-se que os processos circunscritos em uma dada 

região fortalecem os setores locais mais frágeis e menos ágeis.  

Nesse sentido, o desenvolvimento regional que se espera ocorrer, pode advir 

da elevação e eficácia da operacionalização da política pública da assistência social, 

pois essa carrega em sua gênese as responsabilidades da universalidade, mas com 

equidade, igualdade e superação de cenários que comprometem a qualidade de 

vida de um povo. Ainda, eficiência e eficácia passam da aceleração de um processo, 
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que tem demandado uma reversão das concepções de público, de atribuições do 

Estado e da participação política dos sujeitos. Entende-se que essas mudanças irão 

fortalecer as dimensões do desenvolvimento regional, de modo a ampliar e melhorar 

a gestão dos serviços na região, objetivando a consolidação do SUAS, com redução 

de recursos financeiros em parte, corroborando para o efetivo desenvolvimento 

regional. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

O presente estudo tem como base a pesquisa de tipo descritivo, a qual, 

conforme Gil (2008, p.42) “têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

A natureza da pesquisa é aplicada, uma vez que a realidade social apresenta 

desafios a serem desvendados e a pesquisa deve ilustrar bases e fornecer 

argumentos para explicar a situação, referenciais para subsidiar a construção de 

respostas políticas e estratégias para enfrentar as demandas da sociedade. Nessa 

dimensão, a pesquisa aplicada deve “gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51). Considera-se também, a possibilidade de 

apresentar os dados coletados como uma maneira de sensibilizar e mobilizar os 

movimentos em prol da garantia da permanência e do asseguramento do 

financiamento da assistência social. 

Esse estudo foi guiado pela matriz de pensamento do Materialismo Histórico 

Dialético, que segundo Richardson et al (2012, p. 44): 

 

Considera-se materialismo, porque sua interpretação da natureza, 
concepção dos fenômenos naturais e sua teoria são materialistas. 
Considera-se dialético, porque sua aproximação (método e estudo) dos 
fenômenos naturais é dialética. 

 

A base reflexiva dessa matriz é material, ou seja, que existe e se possa 

comprovar cientificamente, portanto o materialismo filosófico consiste na concepção 

de que a realidade material pode ser conhecida sem a interferência de reflexões de 

cunho religioso ou sobrenatural (GERMER, 2008, p. 25). 

Como método científico foi utilizado o dialético: 

 

Embora hoje se dê a este termo um sentido mais amplo, o núcleo da 
dialética, sua essência, continua a ser a investigação das contradições da 
realidade, pois são essas a força propulsora do desenvolvimento da 
natureza (RICHARDSON et al, 2012, p. 45). 
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Aprofundando essa abordagem Gil (2008, p. 14) argumenta que: 

 

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante 
da realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser 
entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas 
influências políticas, econômicas, culturais [...]. 
 

O objeto desse estudo está diretamente inserido num contexto 

socioeconômico e político, portanto é necessário que se tenha entendimento e 

análises dessa conjuntura, evidenciando a viabilidade da pesquisa, uma vez que não 

é um fato isolado na sociedade, que incide na leitura da realidade social. 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

A primeira parte do estudo de campo se constituiu na caracterização da 

região sobre a qual foi realizada a pesquisa dessa dissertação. Essa caracterização 

foi elaborada com dados obtidos nos Planos Municipais de Assistência Social, na 

descrição e apresentação dos municípios nos sítios eletrônicos das prefeituras 

municipais. Também, em bibliografias e bancos de dados acerca dos índices 

relativos aos quinze municípios integrantes dessa regional. 

A colonização da região Sudoeste do estado do Paraná, onde se localiza a 

Regional da Assistência Social de Pato Branco, originou-se pela ocupação das 

terras pelos caboclos, os quais tomaram posse de terras pertencentes ao Governo 

Federal, demarcando suas áreas com árvores e facões. Foram construindo suas 

propriedades e comercializando erva-mate e couro de animais silvestres.  

 

Dessa maneira, o caboclo passou a investir em suínos para fazer a 
engorda no mato ou em mangueirões, utilizando-se de roças de 
milho, e, como consequência, intensificou a movimentação nas rotas 
que ligavam o Sudoeste às demais regiões do Paraná, pelas quais 
saíam os suínos e entravam outras mercadorias necessárias para a 
sua subsistência, bem como o dinheiro para a continuidade dos 
investimentos iniciados. Assim, o território do Sudoeste foi definido 
pelas relações de poder iniciadas pelos caboclos e, ao longo das 
décadas seguintes, pelos migrantes que ocuparam a região 
(ORTOLAN, 2007, p. 13). 
 

Aponta-se que o caboclo é protagonista da colonização dessa região 

paranaense e que esse fez com que espontasse para o crescimento, mesmo que 

lento, mas há um legado socioprodutivo regional da cultura agropecuária. 
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Em termos de legalização das terras ocupadas, em 1961 o Governo Federal 

criou o Grupo Executivo das Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP), que tinha 

como objetivo programar e executar os trabalhos de desapropriação das terras e 

organizar a colonização. 

 Um importante acontecimento para o crescimento do sudoeste paranaense foi 

a criação da Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESSOAR), 

em 1964, como uma das medidas adotadas pela GETSOP para o desenvolvimento 

social e econômico, numa tentativa de diminuir o isolamento regional e de ampliar a 

importância da região diante do Estado e do País.  

 A atuação da ASSESSOAR protagonizou dois segmentos, um religioso e 

outro político. Em relação ao religioso o objetivo era:  

 

[...] iniciar a reflexão pastoral e a produção de cursos para as 
paróquias e capelas, em que participavam alguns colonos, alguns 
"católicos notáveis" da cidade e os missionários belgas da 
Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, desenvolvendo 
trabalhos que vinham ao encontro da preocupação do GETSOP de 
fortalecer a capacidade de intervenção dos colonos frente aos 
poderes políticos locais e estaduais, a fim de melhorarem as suas 
condições de vida (ORTOLAN, 2007, p. 19). 
 

 Portanto, buscava-se nas atividades religiosas o fortalecimento dessa 

população, para estarem a frente da política, como uma alternativa ao 

desenvolvimento da região. Já o caráter político, na década de 1960, vivenciando a 

Ditadura Militar, o papel da ASSESSOAR foi no sentido de impulsionar os 

movimentos para a formação de sindicatos rurais, e também a participação em 

partidos políticos. 

 Em relação a economia do Sudoeste do Paraná na época, sua base estava 

na produção agrícola, a qual através da policultura implantada pelos caboclos, se 

expandia pelos colonos catarinenses e gaúchos descendentes europeus, originando 

as pequenas propriedades agrícolas. Segundo o Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2004, p. 69):  

 

No período que compreende as décadas de 50 e 60, o Sudoeste 
passou por grande transformação na sua base produtiva, com a 
introdução de novas práticas de cultivo a partir da expansão da 
cultura da soja. A adubação química, o uso do calcário e a 
mecanização das terras substituíram a técnica do pousio das terras. A 
industrialização da agricultura no Sudoeste foi intensa mesmo 
naquelas áreas onde o relevo não permitia. A soja e o milho 
passaram a ocupar grandes extensões de terra e possibilitaram a 
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implantação de indústrias de ração, que vieram a subsidiar a 
produção e industrialização da carne de aves. 

 

Pode-se considerar que essa realidade econômica ainda é a da atualidade, 

ou seja o milho e a soja, são os principais cultivos agrícolas da região. Portanto, “A 

economia da região é bastante dependente da agricultura e suas indústrias 

derivadas. Existem, instaladas na região, diversas empresas relacionadas ao 

Agronegócio [...]” (IPARDES, 2020). 

 

Figura 1 – Municípios que compõem a Regional de Assistência Social de Pato 
Branco, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do software QGIS.  

 

Delimitou-se como área a ser estudada os 15 municípios que compõem a 

regional da Assistência Social de Pato Branco, Sudoeste do Paraná, quais sejam: 

Bom Sucesso do Sul, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel 

Vivida, Honório Serpa, Itapejara D´Oeste, Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, Pato 

Branco, São João, Saudades do Iguaçu, Sulina e Vitorino, cujas características 

sociodemográficas são apresentadas nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 - Índices dos municípios da Regional de Assistência Social de Pato Branco-PR, 2020. 

Municípios 
População 

Total 
IDH-M1 Mortalidade Infantil2  CAD Único3 PBF4 

Cel. Domingos Soares 7.238 0,600 22,73 1.022 520 
Palmas 42.888 0,660 16,67 6.569 2.411 
Honório Serpa 5.922 0,683 18,18 992 400 
Mangueirinha 17.048 0,688 7,91 2.391 978 
Sulina 3.394 0,693 28,57 374 156 
Clevelândia 17.240 0,694 17,39 2.423 698 
Mariópolis 6.268 0,698 11,11 893 159 
Saudade do Iguaçu 5.028 0,699 10 1.111 278 
Vitorino 6.513 0,702 22,9 845 255 
Coronel Vivida 21.749 0,723 9,01 2.104 704 
São João  10.599 0,727 20,55 977 255 
Itapejara D'Oeste 10.531 0,731 19,61 1.176 429 
Chopinzinho 19.679 0,740 13,89 2.658 1.011 
Bom Sucesso do Sul 3.293 0,742 27,78 538 145 
Pato Branco 72.370 0,782 10,71 7.107 1.776 

Total 249.760  -    -             31.180 10.175 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), (2010, adaptada); Ministério da Cidadania 
– SAGI, (BRASIL, 2020, adaptada) 
1IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 
2 Mortalidade Infantil – número de óbitos por mil nascidos vivos,  
3CAD Único – Número de famílias inscritas no Cadastro Único,  
4PBF – Número de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família. 

 

Tabela 2 – Ranking dos municípios da Regional de Assistência Social de Pato Branco-PR, por índice. 

Ranking População IDH Mortalidade CAD Único (%) PBF (%) 

1 Pato Branco Pato Branco Sulina Saud. do Iguaçu Cel. Dom. Soares 

2 Palmas Bom Suc. do Sul Bom Suc. do Sul Honório Serpa Honório Serpa 

3 Coronel Vivida Chopinzinho Vitorino Bom Suc. do Sul Mangueirinha 

4 Chopinzinho Itapejara D'Oeste Cel. Dom. Soares Palmas Palmas 

5 Clevelândia São João  São João  Mariópolis Saud. do Iguaçu 

6 Mangueirinha Coronel Vivida Itapejara D'Oeste Cel. Dom. Soares Chopinzinho 

7 São João  Vitorino Honório Serpa Clevelândia Sulina 

8 Itapejara D'Oeste Saud. do Iguaçu Clevelândia Mangueirinha Bom Suc. do Sul 

9 Cel. Dom. Soares Mariópolis Palmas Chopinzinho Itapejara D'Oeste 

10 Vitorino Clevelândia Chopinzinho Vitorino Clevelândia 

11 Mariópolis Sulina Mariópolis Itapejara D'Oeste Vitorino 

12 Honório Serpa Mangueirinha Pato Branco Sulina Coronel Vivida 

13 Saud. do Iguaçu Honório Serpa Saud. do Iguaçu Pato Branco Mariópolis 

14 Sulina Palmas Coronel Vivida Coronel Vivida Pato Branco 

15 Bom Suc. do Sul Cel. Dom. Soares Mangueirinha São João  São João  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Com base nos dados expostos na Tabela 1 e 2 que mostram as realidades 

dos municípios, elege-se como critério para seleção da amostragem para a 

realização da pesquisa de campo os três municípios com IDH-M mais baixo e três 

municípios com o IDH-M mais alto, tendo em vista que a qualidade de vida 

necessária ao desenvolvimento de uma sociedade pode ser parcialmente 

mensurada por dados e indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). Essa é uma forma de mostrar como o desenvolvimento vem ocorrendo ou 

não. Portanto conforme a Tabela 2 os municípios selecionados a priori foram: IDH 

mais alto: Pato Branco, Chopinzinho e Bom Sucesso do Sul, e IDH mais baixo 

Coronel Domingos Soares, Palmas e Itapejara D´Oeste. Tendo em vista a recusa do 

município de Coronel Domingos Soares em participar da pesquisa, deu-se 

sequência ao próximo município do ranking sendo Mangueirinha. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Em relação à natureza dos dados, a presente pesquisa apresenta abordagem 

quali-quantitativa (RICHARDSON, 1985). Qualitativa, pois se baseia na investigação, 

interpretação e análise crítica dos resultados da pesquisa da coleta de dados 

primários acerca das implicações dos recursos financeiros, a demanda pela 

assistência social e a inexistência de um percentual mínimo assegurado 

constitucionalmente (GIL, 2008). Quantitativa devido ao levantamento de 

informações advindas dos questionários e dos bancos de dados disponíveis em 

documentos como a Lei Orçamentária Anual, Relatório das despesas dos municípios 

com a política pública da assistência social, constantes no Portal da Transparência 

de cada município. 

A investigação documental se deu por meio da legislação recente que altera 

as diretrizes constitucionais, as leis complementares que dizem respeito ao 

financiamento do SUAS, compondo as análises inerentes à pesquisa. Sob essa 

perspectiva Gil (2008, p. 147) afirma que “para fins de pesquisa científica são 

considerados documentos não apenas os escritos utilizados para esclarecer 

determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir para a investigação de 

determinado fato ou fenômeno”. Dessa maneira a busca por informações em 

documentos corroborou para um resultado científico. 
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Sob o ponto de vista de Richardson et al. (2012, p.230), a análise documental 

“[...] consiste em uma série de operações que visam estudar e analisar um ou vários 

documentos para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as quais 

podem estar relacionados”.  

O outro momento desse estudo se apresentou em forma de pesquisa de campo 

que “[...] é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a 

população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto [...]” 

(GONÇALVES, 2001, p. 67). 

Dessa maneira, em busca de dados que pudessem subsidiar o conhecimento 

sobre a realidade social concreta nos municípios que integram a Regional de 

Assistência Social de Pato Branco, elegeu-se como sujeitos da pesquisa dois dos 

principais profissionais envolvidos com a questão de recursos, orçamentos, 

investimentos e despesas na operacionalização da Política Pública de Assistência 

Social na esfera municipal: o gestor desta política e o contador. A definição da 

pesquisa de campo com coleta de dados primários com profissionais atuantes nas 

prefeituras municipais, decorre do interesse em se coletar dados referentes ao 

cenário cotidiano da operacionalização da política pública de assistência social. 

Para a obtenção dos contatos dos gestores, realizou-se solicitação via ofício à 

coordenação da Assistência Social da Regional de Pato Branco, a qual 

disponibilizou uma tabela com os nomes, e-mails e número de telefone dos 

gestores. Portanto, utilizou-se desse recurso para realização do contato inicial com 

os mesmos. Para acesso aos contadores, solicitou-se aos gestores os contatos, 

tanto de e-mail quanto número de telefone dos mesmos. 

Assim sendo, foi enviado um roteiro de entrevista por meio eletrônico, porém 

essa etapa da pesquisa de campo ocorreu de forma conturbada, uma vez que 

deveria ter sido presencial e, devido a pandemia, foi necessário a utilização de 

recursos tecnológicos. Foi enviada via e-mail e whatsapp, carta de apresentação da 

pesquisa e solicitação de resposta, assim como foram realizados contatos por meio 

de recursos de comunicação (telefone, e-mail, whatsapp, reenvio do formulário), 

mesmo assim a pesquisa não obteve o retorno esperado da amostragem, em 

especial dos contadores. A justificativa da morosidade ou falta de resposta foi 

sempre o “acúmulo de trabalho” nos respectivos setores. Portanto somente dois dos 

seis contadores responderam o questionário, e todos os gestores retornaram com os 
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questionários respondidos. Dessa forma, optou-se por apresentar os resultados 

obtidos e sobre eles, desenvolver as reflexões e análises possíveis. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados é o procedimento de confrontação entre a base teórica e 

os elementos que caracterizam a realidade social, levantados por meio da pesquisa 

de campo. Trata-se de cruzamento com atribuição de significados dos dados, que 

permitam interpretar e emitir juízos inferenciais aos novos conhecimentos.  

Na definição de análise dos dados Rauen (2015, p. 341), apresenta: 

 

[...] um conjunto de procedimentos intermediários de elaboração, 
organização ou tratamento estatístico dos dados ou achados coletados na 
investigação, com o objetivo de fornecer sua adequada classificação, 
codificação, tabulação, computação, organização, descrição e apresentação 
e de fundamentar a fase de interpretação ou de tomada de decisão. 
 

Os dados coletados foram sistematizados em tabelas ou descritos conforme o 

recorte do depoimento do participante da pesquisa, em seguida apresentados e 

analisados quantitativamente.  

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 

Universidade do Contestado (número do parecer: 5.019.779), consoante o contido 

na Lei n.º 510 de 2016. Foram enviados aos participantes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C), os quais foram devidamente 

preenchidos e assinados pelos mesmos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação dos resultados e discussão é realizada a seguir em três itens. 

Inicialmente se aborda o financiamento do SUAS e as conferências realizadas no 

âmbito do controle social da PNAS, nas quais foram discutidas questões sobre o 

financiamento da assistência social. Posteriormente, apresenta-se a análise focada 

no financiamento dos municípios da Regional de Pato Branco. Por fim, é discutida a 

operacionalização da política de assistência social conforme os questionários 

aplicados aos gestores. 

 

4.1 O FINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 

 

O tema do financiamento, que compõe a agenda de implantação dos 

serviços, estruturas, equipes técnicas e gestão do SUAS, tornou-se recorrente nas 

conferências nacionais de assistência social, ocorridas a partir de 1995. Nesses 

espaços de controle social, o financiamento para a assistência social mobilizou as 

reivindicações da sociedade civil para o estabelecimento de valores mínimos de 

recursos financeiros para a política pública de assistência social, desde a primeira 

conferência, logo após a publicação da sua lei complementar, a LOAS. 

A construção das análises, reflexões e avaliações foram sendo oficializadas 

com base nas propostas das conferências realizadas desde o ano de 1995, ou seja, 

continuamente em pelo menos onze conferências realizadas entre 1997 e 2021. 

Exceto na décima e décima segunda conferências (realizadas em 2015 e 2021, 

respectivamente), o tema do financiamento fez parte das discussões centrais, em 

especial a 9.º Conferência Nacional de Assistência Social (2013) que teve como 

tema geral “A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS”. 

O quadro 1 apresenta as reivindicações acerca do financiamento da 

assistência social anteriormente à regulamentação da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). A análise das reivindicações mostra que, no período de 

1995 a 2003, o foco das mobilizações esteve centrado na destinação de um 

percentual mínimo de recursos para a assistência social, no âmbito federal, estadual 

e municipal, bem como a participação efetiva dos conselhos de assistência social na 

destinação dos recursos e na fiscalização da sua aplicação. Na quarta conferência, 

realizada em 2003, a reivindicação incluiu o percentual mínimo de 5% do orçamento 
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da Seguridade Social e do orçamento dos estados e municípios a partir de 2005, 

acrescido do aumento gradativo de 1% ao ano, para atingir o percentual de 10% no 

ano de 2010. 

 

Quadro 1 – Tema financiamento da assistência social na pauta das conferências antes da PNAS 
(2004) 
ANO CONFERÊNCIA REIVINDICAÇÃO 

1995 I Conferência  Garantir na Reforma Tributária uma ampliação dos recursos 
orçamentários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios para a assistência social, de modo a assegurar uma 
aplicação mínima de 5% da receita de impostos. Que os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios assegurem, em seus orçamentos, o 
percentual de 5%, no mínimo, para o financiamento da Política de 
Assistência social, objetivando a viabilização da LOAS. 

1997 II Conferência Destinação de, no mínimo, 5% dos recursos da Seguridade Social para 
a área da assistência social, conforme PEC que tramita no Congresso 
Nacional e de 5% dos recursos fiscais dos Estados e dos Municípios 
para as ações e serviços da área, com gestão dos mesmos através dos 
Fundos, sob controle dos Conselhos de Assistência Social. 

2000 III Conferência Impulsionar ampla mobilização e debate sobre a política de assistência 
social, incluindo a PEC 431/2001, envolvendo todos os setores no 
sentido de seu aprimoramento, assegurando constitucionalmente o 
percentual de, no mínimo, 5% do orçamento da seguridade social, para 
além dos recursos destinados ao BPC, e 5% dos orçamentos dos 
Estados, dos municípios e do DF.  

2003 IV Conferência Assegurar que a partir de 2005 o percentual no orçamento destinado 
aos Fundos de Assistência da União, Estados, Municípios e Distrito 
federal, será garantido: a) do Orçamento da Seguridade, no mínimo a 
destinação de 5%, além dos recursos já destinados ao BPC, com 
aumento gradativo de 1% ao ano, alcançando o percentual de no 
mínimo 10% em 2009; b) dos Orçamentos dos estados, municípios e 
Distrito Federal, a destinação de no mínimo 5% do orçamento geral, 
alcançando até 2010 no mínimo de 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Quando são analisados esses documentos e suas diretrizes, emergem 

questões acerca da sua sustentabilidade, ou seja: como os recursos financeiros 

foram tratados para apoiarem as intervenções decorrentes da política pública de 

assistência social após sua legitimação pela CF de 1988? 

Em 2004, onze anos após a sanção da LOAS, foi efetivamente 

regulamentada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) por meio da 

Resolução n.º 145, de 15 de outubro de 2004. A PNAS instituiu a sua 

operacionalidade por meio de um Sistema Único de Assistência Social (SUAS) o 

qual foi detalhado pela Norma Operacional Básica NOB/SUAS (2005). 

Em sua apresentação sobre a gestão do SUAS, a NOB (BRASIL, 2005, p. 86) 

estabelecia os seguintes eixos estruturantes: 
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a) Precedência da gestão pública da política;  
b) Alcance de direitos socioassistenciais pelos usuários;  
c) Matricialidade sociofamiliar;  
d) Territorialização;  
e) Descentralização político-administrativa;  
f) Financiamento partilhado entre os entes federados; 
g) Fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil;  
h) Valorização da presença do controle social; 
i) Participação popular/cidadão usuário; 
j) Qualificação de recursos humanos; 
k) Informação, monitoramento, avaliação e sistematização de resultados. 

 

Sobre o financiamento da assistência social, a NOB/SUAS estabeleceu que: 

 

Se consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 
cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado 
e complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade 
social no campo da assistência social (BRASIL, 2005). 
 

Mesmo que a PNAS tivesse sido inicialmente apresentada no ano de 2004 e 

detalhada nas sequentes normas operacionais (NOB/SUAS, 2005 e NOB-RH/SUAS, 

2006), a PNAS somente foi legitimada pela Lei 12.436 de 2011 com alterações 

significativas da Lei 8.742 de 1993 (LOAS). Entre essas alterações, passaram a se 

constituir os objetivos da assistência social: 

 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente: 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; e 
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; 
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos; 
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais. 
Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social 
realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos 
sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e 
promovendo a universalização dos direitos sociais (BRASIL, 2011). 

 

Além da amplitude de questões que caracterizavam a desigualdade, a 

exclusão e as vulnerabilidades sociais conforme os objetivos da assistência social 
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(LOAS e a PNAS, Lei 12.435, 2011), integrou essa política pública a concessão do 

benefício assistencial denominado Benefício de Prestação Continuada (BPC), para 

pessoas idosas cuja renda familiar é insuficiente e o idoso não tenha outro benefício 

previdenciário. O BPC também abrange as pessoas com deficiência cuja condição 

de prover suas necessidades por mesma não possam ocorrer dado ao seu 

comprometimento, desde que atestada essa incapacidade como irreversível. O BPC:  

 
[...] é provido pelo Governo Federal, consistindo no repasse de 1 (um) 
salário mínimo mensal ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa com 
deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou 
de tê-la suprida por sua família. Esse benefício compõe o nível de proteção 
social básica, sendo seu repasse efetuado diretamente ao beneficiário 
(BRASIL, 2005). 

 
Os benefícios eventuais previstos pelo Art. 22 da LOAS e regulamentados por 

meio de legislação municipal como atribuição da assistência social, se constituíram 

do auxílio natalidade ou funeral, mas para atender as necessidades originadas por 

situações de vulnerabilidade temporária em casos de calamidade pública como vem 

sendo o caso da pandemia pela COVID-19, coube à assistência social oferecer 

como benefícios eventuais a cesta básica de alimentos ou cartão alimentação. 

Também compete à assistência social o gerenciamento do programa federal de 

transferência de renda Bolsa Família, por meio de gestão compartilhada entre os 

municípios e a União. No município se processam os registros populacionais em 

situação de vulnerabilidade e exclusão social no Cadastro Único (CADÚNICO), 

como também, são desenvolvidas intervenções profissionais direcionadas à 

população beneficiária desse programa. 

Por meio do Decreto 8.869 de 05 de outubro de 2016 (alterado pelo Decreto 

9.579 de 22 de novembro de 2018), foi instituído o Programa Criança Feliz, para a 

promoção do desenvolvimento de crianças, no período da primeira infância. Esse 

programa deveria considerar a família e o contexto de vida das crianças na faixa 

definida para sua abrangência para a mesma fazer parte das intervenções da 

assistência social cumprindo a finalidade desse programa. 

Ampliados os objetivos da assistência social, a organização do SUAS seguiu 

os preceitos da proteção social e estabeleceu um conjunto de seguranças as quais 

possibilitariam o atendimento às demandas e peculiaridades dos usuários. Mesmo 

antes que a Lei Federal n.º 12.436 fosse assinada, o que ocorreu somente em 2011, 

os aperfeiçoamentos prosseguiram com a emissão da Tipificação Nacional dos 
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Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS n.º 109 (CNAS, 2009, 

p. 05). 

A Tipificação propôs a organização da assistência social em níveis de 

proteção: Proteção Social Básica destinada a prevenção dos riscos sociais e 

pessoais, por meio dos serviços e programas ofertados pelos Centros de Referência 

da Assistência Social (CRAS); a Proteção Social Especial de Média Complexidade 

destinada àquelas famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco ou 

que tiveram seus direitos violados, mas que mantiveram os vínculos familiares, em 

decorrência da vivência de violência, abandono ou outros aspectos, em atendimento 

nos Centros Especializados da Assistência Social (CREAS) e a Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade: quando os vínculos familiares foram rompidos, e 

para recompor os direitos violados o usuário é abrigado nos Serviços de 

Acolhimento (BRASIL, 2014). 

A partir desses ordenamentos, revelou-se a organicidade da assistência social 

com diretrizes para o desenvolvimento dos serviços, apresentando-se as estruturas 

físicas necessárias, o material permanente e de trabalho, os equipamentos 

tecnológicos, os veículos, a manutenção das estruturas adequadas e os 

profissionais, organizados em equipes técnicas suficientes e capacitadas para o 

atendimento aos usuários, em quantidade e qualidade visando o cumprimento do 

disposto constitucional de acesso a direitos, proteção social, bem estar e a 

qualidade de vida. 

 Assim, cada um dos níveis de proteção exigiu equipamentos e contratação de 

uma equipe mínima para atendimento à população, bem como se teve a 

necessidade de definição dos recursos financeiros para a garantia dos serviços 

ofertados continuadamente. Todas as ações e atendimentos deveriam ter oferta que 

não fosse interrompida, para não ocorrer retrocesso nas intervenções, fosse no 

âmbito pessoal ou grupal, o que poderia inviabilizar ou retardar a implementação de 

estratégias de inclusão social. 

Considera-se que a gama de serviços, programas e projetos ofertados pela 

política pública da assistência social se tornou abrangente, demandou 

cofinanciamento pelas três esferas de governo, conforme já mencionava a 

NOB/SUAS de 2005, questão que continuava na pauta do controle social, nas 

conferências subsequentes a essa norma. Ou seja, a questão não se encontrava 

vencida e nem respondida a contento, o que subsidiou a mobilização em torno do 
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financiamento da assistência social até o ano de 2021, conforme apontam os 

quadros 2 e 3. 

 

Quadro 2 – Tema financiamento da assistência social na pauta das conferências após a PNAS (2004) 

2005 V Conferência Fixar percentual de destinação orçamentária, mediante PEC, para 
assegurar cofinanciamento e corresponsabilidade da assistência com 
destinação orçamentária nas três esferas governamentais sendo, na 
União, vinculado ao orçamento da seguridade social e, nas demais 
esferas de governo, ao orçamento geral garantindo, no mínimo, em 
curto prazo, 5% e, gradativamente, em médio prazo, 7% e, em longo 
prazo, 10%, alocados nos respectivos Fundos de Assistência Social, 
atendendo programas, projetos, serviços e benefícios eventuais 
estabelecidos pela PNAS, sob pena de responsabilidade fiscal.  

2007 VI Conferência Garantir a aprovação da PEC n.º 431/2001 e aplicá-la em consonância 
com as deliberações da VI Conferência Nacional de Assistência Social, 
garantindo o cofinanciamento com destinação orçamentária nas 3 (três) 
esferas governamentais, sendo 10% do orçamento da seguridade 
social da União e nas demais esferas de governo, no mínimo 5% do 
orçamento geral em serviços socioassistenciais, sendo 4% em 2008, 
5% em 2009, 7% em 2010, 9% em 2011 e 10% em 2012, definindo que 
40% do orçamento estadual seja para cofinanciamento direto para os 
municípios. 

2009 VII Conferência Desencadear mobilização e exigir do Congresso Nacional a aprovação 
da Proposta de Emenda Constitucional – PEC 431/01, que trata da 
destinação de percentual mínimo de recursos orçamentários, excluindo 
os recursos do BPC e transferência de renda, para o financiamento da 
política de assistência. Fixar percentual de destinação orçamentária, 
nas 03 esferas de governo, mediante aprovação da PEC 431/01, para 
assegurar cofinanciamento da assistência social: a) dos serviços 
socioassistenciais; b) para a implementação da NOB-RH/SUAS; c) no 
custeio das despesas previstas para os Conselhos de Assistência 
social; d) em campanhas educativas que garantam a lei de 
acessibilidade, em respeito ao previsto no Decálogo dos Direitos 
Socioassistenciais, excluindo para essa definição, os recursos 
destinados ao BPC e às transferências de renda. 

2011 VIII Conferência Promover articulação e mobilização para aprovar a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 431/2001, que determina percentual mínimo 
de destinação orçamentária para a assistência nas três esferas de 
governo e no Distrito Federal, e buscar mecanismos que tornem 
obrigatório o repasse fundo a fundo entre os entes federados, 
priorizando o cofinanciamento dos serviços. Entre as deliberações 
aprovadas atinentes ao financiamento, destaca-se a regularidade com 
que é reivindicada a vinculação de percentual mínimo de recursos 
orçamentários para sustentar as políticas da assistência social. O 
assunto esteve presente em oito das nove edições das conferências 
nacionais. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

As reinvindicações acerca do financiamento do SUAS após a PNAS de 2004, 

em um primeiro período (até a oitava conferência de 2011) focam na destinação de 

um percentual mínimo para a assistência social, por meio da mobilização em torno 

da aprovação da PEC n.º 431/2001 (quadro 2). Porém, a partir da nona conferência 

de assistência social (2013), a mobilização pela destinação de um percentual 
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mínimo parece ter perdido força em favor de reivindicações mais voltadas para a 

gestão do SUAS (quadro 3). 

 

Quadro 3 – Tema financiamento da assistência social na pauta das conferências a partir da IX 
Conferência de 2013 
2013  IX Conferência Propor as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único da 

Assistência Social, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente 
federado. Foram debatidos o cofinanciamento obrigatório da Assistência 
Social; a regionalização dos serviços; a gestão do SUAS com a 
implementação da vigilância socioassistencial, processos de 
planejamento, monitoramento e avaliação, a gestão do trabalho; a 
gestão dos serviços, programas e projetos e também a gestão dos 
benefícios no SUAS. 

2015 X Conferência Nesse ano o tema central eleito para a discussão considerou o 
reconhecimento dos avanços atingidos em uma década e a visão de 
futuro acerca das questões sociais e seus impactos na proteção social 
brasileira e discutiu o amadurecimento da política e metas para o 
próximo decênio 2016-2026. 

2017 XI Conferência Em conjunto com os usuários, teve como objetivo reafirmar o papel da 
Assistência Social como política garantidora de direitos e da urgente 
necessidade de apresentar a sua contribuição para a sociedade. A partir 
da perspectiva adotada pelo II Plano Decenal de eleger os usuários, sua 
realidade de vida, direitos e demandas de acesso, como centro do 
debate e do planejamento da política de Assistência Social. Os debates 
abarcaram a proteção social não-contributiva e o princípio da equidade 
como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais;  a gestão 
democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; o 
acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, 
benefícios e transferência de renda como garantias de direitos 
socioassistenciais; A legislação como instrumento para uma gestão de 
compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a 
garantia dos direitos socioassistenciais. 

2019 XII Conferência A Conferência Nacional Democrática de Assistência Social foi 
convocada por movimentos sociais e organizações da sociedade civil 
organizada e debateu a Assistência Social: Direito do Povo com 
Financiamento Público e Participação Social tornou-se um grande 
processo de mobilização, em um cenário de desmonte e o 
desfinanciamento da política pública de Assistência Social, 
comprometendo a sobrevivência de milhões de famílias, agravada pelo 
avanço da pobreza, do desemprego e das desigualdades. 

2021 XIII Conferência O tema "Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com 
financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir 
proteção social". 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

A regulamentação da assistência social em um Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) por meio do conjunto de normas, define as bases de como deveria 

ser assegurado o seu financiamento e a execução dos serviços prestados à 

população por essa política pública. 

Tanto no financiamento da assistência social como para a gestão financeira 

dos recursos, foram necessárias as condições do cofinanciamento entre as três 
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esferas de governo, com a existência dos fundos de assistência social (nacional, 

estaduais, Distrito Federal, municipais), mantidos por meio de regulamentação que 

garantiria os princípios da transparência e racionalização dos gastos, conforme 

deliberações da legislação e as diretrizes de aplicação nos respectivos planos 

municipais. 

O financiamento das políticas públicas no Brasil, conforme o Pacto Federativo 

(Art. 1.º da CRB de 1988) seria de competência dos três níveis de governo e o 

Governo Federal deveria efetuar o repasse dos recursos aos estados e municípios.  

Com base nessas orientações, a legitimação do orçamento para a assistência 

social foi reforçada pela Lei Complementar 101 de 2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Entre outras orientações, a LRF indicou os 

instrumentos de gestão pelo Plano Plurianual (PPA), previsto no Art. 165 da CRFB 

de 1988, regulamentado pelo Decreto n.º 2.829, de 1998, no qual os governos 

deveriam estabelecer as medidas, gastos e objetivos para os próximos quatro anos. 

A contribuição para que o PPA acontecesse, ocorreu pelas Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), que deveriam prever objetivos e metas a serem atingidos. Nesses objetivos 

deveria estar inclusa a forma de cofinanciamento dos serviços de caráter continuado 

e dos programas da assistência social. Na LDO constou a orientação para a 

elaboração dos orçamentos fiscais da seguridade social (LUCHESI, 2019).  

De acordo com a NOB/SUAS de 2012, que ratificou o Art. 30 da LOAS, para 

que os estados, o Distrito Federal e os municípios recebessem os recursos 

referentes ao cofinanciamento federal, deveriam estar organizados e em 

operacionalização os Conselhos de Assistência Social instituídos e em 

funcionamento; o Plano Municipal de Assistência Social elaborado e aprovado, bem 

como, já ter sido criado o Fundo de Assistência Social. Os processos ocorridos de 

forma descentralizada, democrática e participativa. 

A NOB/SUAS de 2012, em seu Art. 48 diz que: 

 

[...] os fundos de assistência social são instrumentos de gestão 
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nos quais devem ser alocadas as receitas e executadas as 
despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e 
benefícios de assistência social (BRASIL, 2012). 
 

Esse modelo de financiamento descentralizado implicou que os executores 

das políticas públicas na esfera municipal fossem responsabilizados pelos custos 
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maiores, a exemplo dos recursos humanos, essenciais para a operacionalidade da 

política pública de assistência social. 

A organização do financiamento da assistência social ocorreu por meio do 

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) o qual descentralizou os recursos e 

esses passaram a ser distribuídos elo repasse fundo a fundo, de forma que ocorreria 

o cofinanciamento para a manutenção da gestão, serviços, programas, projetos e 

benefícios sob a atribuição dessa política pública.  

O FNAS foi instituído pela Lei n.º 8.742 de 1993 (LOAS) e regulamentado pelo 

Decreto n.º 1.605 de 1995. Com a alteração da LOAS pela Lei n.º 12.435 de 2011, o 

decreto referente ao FNAS foi revisado pela publicação do Decreto n.º 7.788, de 15 

de agosto de 2012 e a formação desse fundo passou a prever a arrecadação de 

recursos de: 

I - os consignados a seu favor na Lei Orçamentária Anual; 
II - as receitas provenientes de alienação de bens móveis e imóveis da 
União destinados à assistência social; 
II - as receitas provenientes de aluguéis de bens imóveis da União 
destinados à assistência social; e 
IV - outras fontes que vierem a ser instituídas (BRASIL, 2012). 

 

A Resolução n.º 32 de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) estabeleceu que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderiam 

utilizar até 60% dos recursos oriundos do FNAS, para a execução das ações 

continuadas de assistência social e pagamento dos profissionais que integrassem as 

equipes de referência do SUAS. 

A regulamentação dos repasses de recursos aos fundos municipais de 

assistência social, foram atualizados pela Portaria MDS 113 de 2015 e pela Portaria 

2.300 de 2018, com a definição do cofinanciamento do SUAS conforme diz o Art.12 

da Lei 12.435 de 2011, “[...] II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o 

aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência 

social em âmbito nacional;” (BRASIL, 2011). 

Essa mesma lei estabeleceu que no apoio financeiro da União à política 

pública da assistência social deveria ser observado “[...] o aprimoramento à gestão 

descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social 

[...]” (BRASIL, 2011) o que deveria ocorrer com base no Índice de Gestão 

Descentralizada (IGD-SUAS), conforme definido pelo Art. 12 e pela Portaria MDS 07 

de 2012. Tornou-se de competência da administração pública responsável pela 
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coordenação da política de assistência social em cada esfera de governo, gerir os 

Fundos de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos 

de Assistência Social. 

A Portaria MDS 113 de 2015, “Regulamenta o cofinanciamento federal do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a transferência de recursos na 

modalidade fundo a fundo e dá outras providências [...]” (BRASIL, 2015), mas não se 

referiu ou indicou investimentos mínimos para a operacionalização dessa política 

pública. 

Como já discutido no capítulo de referencial teórico, um impacto esperado 

sobre a assistência social ocorreu com emissão da Emenda Constitucional (EC) n.º 

95 de 2016, a qual apresentou novo regime orçamentário para a Seguridade Social, 

congelando os seus gastos públicos por um período de 20 anos. Na prática, a EC 95 

poderá inviabilizar a expansão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

assim como e outras políticas que poderiam atuar no combate à pobreza e às 

desigualdades no contexto brasileiro (OXFAM, 2017, p. 55). 

Um aporte importante para a transferência de recursos fundo a fundo na 

assistência social ocorreu pela Portaria 2601 de 2018, do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), a qual dispôs sobre um incremento temporário de 

recursos para a estruturação da rede SUAS a ser previsto nos Planos Municipais de 

Assistência Social, que se encontram na fase final de vigência (em alguns 

municípios 2017-2020, em outros 2018-2021), quando os orçamentos e a previsão 

de estruturação do SUAS pelos recursos adicionais deverão ser replanejados para o 

próximo quadriênio. 

Com a análise da tabela 3, em que constam os valores orçados e executados 

para a assistência social em âmbito nacional, foi possível constatar que no aporte 

financeiro para o exercício 2020, os investimentos foram realizados em um cenário 

pandêmico, o que exigiu resposta ao alto número de famílias em situação de 

insegurança devido ao isolamento social e proibição de atividades comerciais com 

objetivo de enfrentamento da infecção pela COVID-19 em todo o território brasileiro. 
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Tabela 3 - Orçamento e valor para a área da assistência social em nível nacional, Brasil, 2017-2021. 

Ano Valor orçado (R$)     Valor executado (R$) 

2017 85,29 bilhões 83,09 bilhões 

2018 88,74 bilhões 85,90 bilhões  

2019 96,14 bilhões 92,51 bilhões  

2020 463,20 bilhões* 409,94 bilhões 

2021 155.92 bilhões*   57,40 bilhões** 

Fonte: Portal da Transparência da Controladoria Geral da União. Disponível em: 
https://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/08-assistencia-social? Acesso em: set. 2021 (BRASIL, 
2021). 
*Integra esse montante os valores destinados ao fundo emergencial repassado às pessoas e famílias 
em situação de vulnerabilidade pela pandemia.  
**O valor apontado refere-se ao valor total investido até maio 2021. 

 

 Embora haja a tendência aparente de crescimento dos valores orçados para a 

assistência social no período de 2017-2021, o valor relativo ao ano de 2020 é 

quadruplicado por terem sido incluídas, no orçamento federal da assistência social, 

as despesas com o auxílio emergencial, regulamentado pela Lei 13.982 de 2 de abril 

de 2020, que atendeu 67,2 milhões de brasileiros e o valor total transferido pelo 

governo, até setembro de 2020 foi de R$ 207,9 bilhões (Agência Brasil, 2022). No 

ano de 2021 esses valores corresponderam a 304,5 milhões de pagamentos do 

auxílio emergencial, atendendo 67,2 milhões de pessoas (Agência Brasil, 2022). 

No ano de 2021, ocorreu um corte de orçamento da assistência social na 

ordem de 12% (301 milhões), que irá atingir a manutenção e/ou a ampliação da 

proteção social básica e a proteção social especial, pela redução de 2,5 bilhões para 

1 bilhão. Notadamente, se configurou um avanço das medidas adotadas pelo 

governo federal para a retomada da lógica de desproteção social. Para ilustrar a 

consecução das medidas de restrição do orçamento na assistência social, a Tabela 4 

apresenta os dados relativos aos anos de 2019 a 2021. 
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Tabela 4 – Distribuições dos valores (em reais) autorizados para a Assistência Social, Brasil, 2019-
2021 

Ação 
2019 2020 

Var. 
(%) 

2021 
Var. 
(%) Cód. Nome 

219F 
Proteção Social 

Básica  
1.800.351.099 914.457.097 -49,2 648.552.041 -29,1 

219F 
Proteção Social 

Especial 
637.271.664 460.714.451 -27,7 327.000.000 -29,0 

8893 
Índice de Gestão 
Descentralizada 

(IGD)-SUAS 
79.044.050 8.258.967 -89,6 67.360.520 715,6 

8446 
Serviço Programa 

Bolsa Família 
550.770.000 565.770.000 2,7 550.770.000 -2,7 

217M Criança Feliz 502.525.000 394.634.933 -21,5 449.153.000 -13,8 

Total 3.569.961.813 2.343.835.448 -34,3 2.042.835.561 -12,8 

Fonte: SIAFI, 2021.  
 

O que se verifica é uma diminuição generalizada nos valores destinados à 

assistência social no período de 2019-2021, com uma queda de 34,3% entre 2019 e 

2020 e de 12,8% entre 2020 e 2021. As exceções são os valores referentes ao 

Bolsa Família (entre 2019-2020) e do IGD-SUAS (entre 2020-2021). Porém, no caso 

dessas duas ações, os valores de 2021 permanecem ou abaixo de 2019 (IGD-

SUAS), ou no mesmo patamar (Bolsa Família). 

Ao se analisar as questões relativas às atribuições da assistência social em 

curso se identificou a sistemática resistência a sua relevância como política pública 

inclusiva, pois a chamada para a Conferência Nacional de 2021: ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para 

enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, incluiu os principais aspectos 

de composição da assistência social, ou seja, não será possível menosprezar a 

vigilância acerca dos subterfúgios de seu desmonte em curso. 

Para que os direitos socioassistenciais atendam as situações de 

desigualdade, violação e exclusão social, os instrumentos do SUAS deveriam 

acelerar a aproximação entre as ofertas e demandas das pessoas. Para tanto os 

custos e o financiamento da assistência social deveriam fazer parte do planejamento 

financeiro público dos municípios, estados e do governo federal. 
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4.2 ESTRUTURA E FINANCIAMENTO DO SUAS NA REGIONAL DE PATO 
BRANCO A PARTIR DA EC 95/2016 

 

Ao se abordar o desenvolvimento de uma região, deve ser levado em 

consideração os aspectos que a caracterizam. A tabela 5 apresenta dados 

referentes às estruturas de proteção social, no âmbito do SUAS, na regional de Pato 

Branco-PR. Todos os municípios da Regional de Assistência Social de Pato Branco 

apresentam as estruturas da Proteção Social Básica. Esses dados subsidiam o 

entendimento de que essa política pública está sendo operacionalizada. No entanto, 

05 entre os 15 municípios possuem os CREAS, que corresponde a Proteção Social 

de Média Complexidade, estrutura necessária para atender populações com direitos 

violados e intervir na reorganização das singularidades dos usuários fragilizados 

pela exclusão social. Na assistência social não se trata de reduzir suas atribuições 

ao acolhimento e ao atendimento pontual e emergencial de quem a ela recorre, 

muitas vezes sem o entendimento de estar acessando a um direito constitucional. 

 

Tabela 5 – Estruturas de proteção social na Regional de Assistência Social de Pato Branco-PR, 2021. 

Municípios 
ABRIGO 

INS 
CASA 
LAR 

CRAS CREAS 
CENTRO 

com 
CENTRO 

JUV 

Cel. Domingos Soares  01 01    

Palmas 01  02 01 01 01 

Honório Serpa   01    

Mangueirinha  01 01 01 01  

Sulina   01    

Clevelândia   01  01  

Mariópolis   01    

Saudade do Iguaçu   01    

Vitorino   01    

Coronel Vivida  01 01 01 01  

São João  01 01  01  

Itapejara D'Oeste   01  01  

Chopinzinho  01 02 01   

Bom Sucesso do Sul   01    

Pato Branco 03  02 01 04  

Fonte: I http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Escritorios-Regionais (2021). 
  

Como 12 dos 15 municípios têm menos de 20 mil habitantes, nesses pode ser 

implementado um CREAS, quando a demanda justificar, mas também podem optar 
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pelo atendimento em CREAS regional. O que necessita de investigação do porquê 

essa estrutura e serviço não consta em municípios com relevante quantidade 

populacional. Nesses casos de ausência do CREAS nos municípios as questões 

atinentes a esse nível de proteção são atendidas pela equipe da Proteção Social 

Básica, ou seja, nos CRAS. Em relação aos serviços de alta complexidade como 

Casa Lar, Abrigo Institucional somente 06 municípios apresentam tal estrutura. Em 

alguns casos, as gestões municipais optam pelo estabelecimento de convênios para 

os atendimentos. Importante alertar que o custo benefício de convênios pode onerar 

mais o orçamento devido a deslocamentos, valores pagos, remuneração de 

profissionais de acompanhamento, entre outros custos. 

As tabelas 6 e 7 apresentam os dados referentes ao cenário local desses 

municípios em relação aos orçamentos e investimentos em assistência social a 

serem extraídos dos planejamentos de cada município tendo como base a LOA dos 

anos de 2017 a 2020, PPA e os Planos Municipais de Assistência, bem como, os 

dados públicos extraídos do Ministério da Cidadania (SAGI) referentes aos repasses 

de valores aos municípios. Para a pesquisa de campo, selecionou-se seis entre os 

quinze municípios integrantes da regional, tendo como critérios os maiores e os 

menores IDHM. 

 

Tabela 6 – Orçamento da política de assistência social nos municípios com maiores e menores IDH-M 
da regional de Pato Branco-PR, 2017-2020. 

Município 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Pato Branco1 R$ 13.122.172,00 R$ 12.392.258,34 R$ 13.794.964,79 R$ 16.636.398,31 

Chopinzinho2 R$ 3.163.624,00 R$ 3.328.996,86 R$ 3.472.999,41 R$ 3.597.013,53 

Bom Sucesso do Sul3 R$ 1.824.000,00 R$ 1.523.500,00 R$ 1.706.500,00 R$ 1.894.500,00 

Palmas4 R$ 13.204.039,50 R$ 13.529.800,00 R$ 16.455.760,00 R$ 16.455.760,00 

Honório Serpa5 R$ 1.780.000,00 R$ 1.390.209,10 R$ 1.500.121,65 R$ 1.537.128,94 

Mangueirinha6 R$ 5.915.000,00 R$ 3.284.000,00 R$ 6.191.200,00 R$ 6.710.000,00 

Fonte:1http://pronimtb.patobranco.pr.gov.br:8087/pronimtb/index.asp?acao=20&item=4&txtPesquisa=l
ei%20or%E7ament%E1ria%20anual;2http://int.chopinzinho.pr.gov.br:9091/pronimtb/index.asp?acao=2
0&item=4&txtPesquisa=lei%20or%E7amentaria%20anua;3https://bomsucessodosul.pr.gov.br/legislaca
o_categorias/lei-orcamentaria-anual-loa/?ano=; 4 https://pmp.pr.gov.br/website/views/transparencia-
publica-orcamentos-e-financas-loa.php; 
5http://177.220.141.50/PRONIMTB/anexos/Or%C3%A7amento/Lei%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
%20Anual%20-%20LOA/; 6 mangueirinha https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-
134/con_relatorios_opcionais_link8.faces 
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Tabela 7 – Despesas da política de assistência social nos municípios com maiores e menores IDH-M 
da regional de Pato Branco-PR, 2017-2020. 

Município 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Pato Branco1 R$ 5.898.636,74  R$ 6.888.393,12  R$ 7.704.745,99  R$ 7.189.849,38  

Chopinzinho2 R$ 2.503.637,45 R$ 3.043.259,82 R$ 3.324.173,71 R$ 3.431.201,18 

Bom Sucesso do Sul3 R$ 73.122,26 R$ 753.630,63 R$ 1.105.885,64 R$ 905.947,54 

Palmas4 R$ 27.455.641,07 R$ 35.361.984,70 R$ 30.965.093,47 R$ 28.681.677,51 

Honorio Serpa5 R$ 4.295.079,85 R$ 7.421.149,40 R$ 6.889.907,66 R$ 7.247.579,08 

Mangueirinha6 R$ 15.860.494,12 R$ 19.632.922,74 R$ 30.772.692,57 R$ 26.190.583,06 

Fonte: 1http://pronimtb.patobranco.pr.gov.br:8087/pronimtb/index.asp?acao=3&item=3; 
2http://int.chopinzinho.pr.gov.br:9091/pronimtb/index.asp?acao=3&item=7;3http://200.195.136.147:747
5/pronimtb/index.asp?acao=3&item=7;4 https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-
135/con_execucaoprogramas.faces; 5 https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-
133/con_execucaoprogramas.faces ;6 https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-
133/con_execucaoprogramas.faces 

 

Nos seis municípios pesquisados, nos quatro anos delimitados para essa 

pesquisa, ocorre variação de valores investidos na operacionalização da política 

pública de assistência social, para mais ou para menos, dependendo do município, o 

que sugere ajustes individuais e não decorrentes de uma política de ajustes dos 

orçamentos para a assistência social. No entanto, ressalta-se que no período 

estudado ocorreram as eleições presidenciais em 2018 e municipais nos anos de 

2020 e 2021, os dois anos do auge da pandemia. 

Em Pato Branco, Bom Sucesso do Sul, Honório Serpa e Mangueirinha, os 

valores referentes ao ano de 2018 foram menores do que os referentes ao ano de 

2017. Porém, em quatro municípios os valores aumentaram em 2019 a 2018, 

excetuando-se Bom Sucesso do Sul e Honório Serpa que diminuíram em 2019 em 

relação a 2018. O que chama atenção no ano de 2020 em relação ao montante 

orçado é o fato de ser o primeiro ano da pandemia, em que as alterações da vida 

sócio produtiva das populações, em especial as mais vulneráveis, fez aumentar a 

demanda pelos benefícios eventuais, em especial as cestas básicas. 

Como se pode observar pelos valores orçados na LOA, no ano de 2018 

ocorreu redução dos valores com exceção de Palmas e Chopinzinho, mas que 

voltam a aumentar nos anos de 2019 e 2020. Pelo fato de ter sido uma redução 

geral, pode-se deduzir que tenha ocorrido alguma orientação ou indicativo de corte 

de recursos. Não se pode esquecer que 2018 foi o ano da eleição presidencial, logo 

em seguida aumentos ocorreram, mas os valores foram mínimos. Quando se analisa 
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o contexto da assistência social e o processo de implementação do SUAS, mesmo 

que passada mais de uma década, a ampliação dos programas municipais, serviços, 

equipes técnicas e estruturas deveriam ocorrer de forma a consolidar essa política 

pública. 

O que se acompanha no cotidiano de municípios, em especial os de pequeno 

porte, refere-se à insuficiência da assistência social mediante a demanda, 

profissionais com dupla atribuição, serviços e estruturas mínimas. Fatores tais como 

a ampliação dos registros no CADUNICO, programas e ações intensificados pelo 

processo de implantação do SUAS, bem como, por outro lado, as questões em torno 

da necessidade de se avançar no atendimento da população subsidiam esse quadro 

de lacuna entre ao aumento da demanda e os recursos, em especial os humanos 

para responder essa realidade. Outro fator refere-se ao reconhecimento pela 

população acerca da assistência social como a política pública de acolhimento inicial 

e emergencial das necessidades populacionais. 

O IDHM é um índice que demonstra o cenário da exclusão, mas como está 

desatualizado, mais de 10 anos da última publicação, os dados em relação ao total 

da população referente ao ano de 2010 e o total da população de beneficiários do 

Programa Bolsa Família (referente ao ano de 2020), esta é de 24,54% do total da 

população, o que mostra a dimensão da situação de pobreza. Mas ao se observar o 

total de pessoas registradas com Cadastro Único (CADUNICO), em 2020, em 

relação ao total populacional de 2010, é de 7,86%, com o que se pode reconhecer a 

dimensão da vulnerabilidade e/ou pessoas que passaram a usufruir do seu direito 

social constitucional, ao atendimento pela assistência social. Pode-se interpretar 

mediante esses dados que o trabalho da equipe técnica é intenso, contínuo e deve 

ampliar os aspectos que proporcionam o bem estar, como é o caso da população 

idosa e das crianças e adolescentes. O custo desse processo só tende a aumentar, 

uma vez que a atribuição da assistência social não se resume a concessão dos 

benefícios ou a mediação para acesso a outras políticas públicas. 

Em relação às despesas, um dado que chama atenção se refere às despesas 

do município de Mangueirinha, as quais dobraram em dois anos, ou seja, de 2017 a 

2019. Já em Palmas a oscilação dos valores gastos sugere diminuição de recursos 

investidos, situação que se repete no município de Bom Sucesso do Sul. É preciso 

destacar que no município de Palmas os valores de beneficiários do PBF estão em 
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torno de 17,78%, bem como o percentual populacional registrado no CADUNICO é 

de 28% em relação ao total populacional. 

Se analisados os dados que se referem às despesas, com a descrição da 

estrutura implantada do SUAS no município Palmas e a estrutura do SUAS 

preconizada pela PNAS e NOB/SUAS 2005 e 2012, pode-se inferir que, pelo 

montante populacional, haveria possibilidade de se implementar outros serviços e 

estruturas da proteção social especial, por exemplo. Apesar de o município de Bom 

Sucesso do Sul possuir um IDHM relativamente bom (0,742), os dados 

populacionais dos inscritos no CADUNICO indicam situação de vulnerabilidade (538 

inscrições no CADÚNICO de 3.293 moradores). 

Como parte da coleta de dados, foi encaminhado um formulário de pesquisa 

aos contadores, do mesmo modo que foram encaminhados às gestões municipais 

dos seis municípios da amostra de estudo para esta dissertação. Mesmo com os 

contatos e acesso aos pesquisados, o resultado das respostas não alcançou o 

esperado. Dos seis municípios integrantes da amostra, apenas de dois se obteve 

respostas, os quais são nominados C1 e C2.  A questão inicial indaga acerca dos 

recursos financeiros repassados aos governos municipais nos quatro anos em 

pesquisa (2017 a 2020), por meio de repasse fundo a fundo, pelos entes 

governamentais do Estado e pelo governo federal. 

Antes de apresentar os resultados das entrevistas dos participantes da 

pesquisa, conforme descrito no item da metodologia, é importante argumentar que a 

formação dos orçamentos para a operacionalização da assistência social considera 

as orientações legais do cofinanciamento entre as três esferas de governo, 

(nacional, estaduais, Distrito Federal, municipais), bem como a existência dos 

fundos de assistência social conforme legislação e o comprometimento dos 

investimentos constantes nos planos municipais. A formação do orçamento 

municipal, esfera do Estado na qual a assistência social é efetivamente 

operacionalizada, segue as orientações do Pacto Federativo (Art. 1.º da CF de 

1988), que assegura a competência dos três níveis de governo. Esse Art. 

constitucional referente ao orçamento da assistência social é reafirmado pela Lei 

Complementar (LC) 101 de 2000 (lei de Responsabilidade Fiscal). A aplicação dos 

recursos financeiros, objeto dessa LC é definida pelo Plano Plurianual (PPA), 

conforme consta no Art. 165 da CRFB de 1988, bem como segue a sua 

regulamentação pelo Decreto n.º 2.829, de 1998. As orientações do PPA como 
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instrumento de gestão dos governos devem ser previstas e organizadas para quatro 

anos. A execução do PPA ocorre pelas Diretrizes Orçamentárias (LDO), nas quais 

constam os objetivos e metas a serem atingidos pelas políticas públicas. A forma de 

cofinanciamento dos serviços de caráter continuado e dos programas da assistência 

social da assistência social devem constar na LDO. 

A NOB/SUAS de 2012, que ratifica o Art. 30 da LOAS, define que para que o 

repasse dos recursos orçados para os estados, Distrito Federal e municípios 

aconteça, é necessário que estejam regulamentados e em funcionamento os 

Conselhos e Planos de Assistência Social, bem como, uma conta corrente exclusiva 

em nome do Fundo de Assistência Social, pois conforme a NOB/SUAS, Art. 48, os 

“[...] fundos de assistência social são instrumentos de gestão orçamentária [...]” 

(BRASIL, 2012). Portanto, todas as despesas que deverão ocorrer na 

operacionalização da assistência social (ações, serviços, programas, projetos e 

benefícios de assistência social), além de serem previstos devem ser amparados 

pelos recursos necessários. Um ponto importante nesse processo são os planos 

municipais os quais têm vigência quadrienal e neles devem constar todas as ações 

previstas tanto, para continuidade como para implementação no sentido de avançar 

em termos de SUAS nos municípios. Visando unificar as respostas, se apresenta 

apenas o montante geral repassado ano a ano ao município. 

Os participantes são identificados por uma legenda, formada pela letra, G 

(gestor) ou C (contador) e um número em sequência (1, 2, 3 e assim 

sucessivamente). Os dados a seguir apresentados referem-se a aqueles obtidos nas 

respostas à pesquisa de campo aplicada aos contadores ou a profissional com 

função correlata (controladores) das seis prefeituras municipais da amostragem do 

estudo desta dissertação e são identificados pela legenda C seguido do número 1 ou 

2. 

 

Quadro 4 – Montante recebido dos governos federal e estadual ao município C1, regional de Pato 
Branco-PR, 2017-2020  

2017  2018  2019  2020  

 
UNIÃO ESTADO   UNIÃO  ESTADO UNIÃO ESTADO UNIÃO  ESTADO 

TOTAL  851.708,01  300.000,00  586.431,74  41.500,00  793.533,43  298.000,00  905.701,82  65.000,00  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Quadro 5 – Montante recebido dos governos federal e estadual ao município C2, regional de Pato 
Branco-PR, 2017-2020  

2017  2018  2019  2020  
 

UNIÃO ESTADO  UNIÃO  ESTADO UNIÃO ESTADO UNIÃO  ESTADO 

TOTAL  272.569,69112.500,00354.728,66 460.247,61398.113,9775.080,33 350.850,11 170.000,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Como se observa nos valores apresentados pelos participantes da pesquisa, 

eles não ficaram estagnados, ou seja, oscilaram para mais ou para menos, o que 

sugere que a variação dos valores repassados pela União, salvo o repasse do 

estado do Paraná ao município do C2, todos os valores maiores podem estar 

seguindo as diretrizes da EC 95. Esse modelo de financiamento descentralizado 

implica na responsabilidade pela execução das políticas públicas na esfera 

municipal. Na pactuação, os municípios são responsabilizados pelos custos a 

exemplo dos recursos humanos, manutenção das estruturas físicas. A ampliação e a 

execução dos programas, projetos e ações nos CRAS, por exemplo são subsidiados 

pelos repasses dos governos federal e estadual. 

 

Quadro 6 – Destinação recursos custeio assistência social, município C1, regional de Pato Branco-
PR, 2017-2020 

Despesa  2017  2018  2019  2020  

Pessoal e encargos  1.540.541,90 1.592.180,22 1.553.504,97 1.672.454,22 

Outras desp. correntes  861.104,31 1.009.343,64 1.004.334,77 861.595,60 

Total  2.504.058,21 2.601.523,86 2.557.839,74 2.534.049,82 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

Com relação à destinação dos recursos para o custeio, são os recursos 

humanos a quem mais são destinados recursos na operacionalização da política 

pública, conforme destacou C1. Nesse caso, ressalta-se que a existência de equipes 

técnicas, com profissionais formando equipes multiprofissionais, é o fator que define 

a qualidade da operacionalização da assistência social, uma vez que essa política 

pública se constitui em intervenções qualificadas, que devem atuar em cumprimento 

às suas diretrizes e aos seus objetivos. Entre as várias questões que envolvem as 

necessidades e os interesses das pessoas, os recursos financeiros são 

complementos aos demais aportes socioemocionais que são ofertados desde o 

acolhimento pela assistência social, aos encaminhamentos finais para obtenção dos 
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aportes para suprir as necessidades básicas dos usuários. Nessa direção, quando 

se trata dessa política pública estar presente no atendimento dessas necessidades, 

a contrapartida do investimento do município se torna uma preocupação como se 

pode perceber pela resposta do participante C1, que o valor equivale a 70% do 

repasse realizado pelos governos federal e estadual. 

 
Quadro 7 – Contrapartida do município C1 ao investimento da assistência social, Regional de Pato 
Branco-PR, 2017-2020 

2017  2018  2019  2020  

1.816.627,72 1.773.862,75 1.938.396,90 1.634.493,29 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

Em relação à contrapartida do ente federado municipal para os investimentos 

na operacionalização da assistência social, o participante da pesquisa C2 informa 

que “Não são feitas contrapartidas especificamente nas contas de recursos 

vinculados aos recebidos do Estado e Federal. Em compensação o município 

investe recursos conforme a necessidade de manter os programas”. Destaca-se que 

aos entes federados são delegadas responsabilidades financeiras específicas, 

conforme definido pela NOB/SUAS de 2012. Há uma divisão entre os entes como é 

caso do BPC, e, que o governo federal financia esse benefício socioassistencial 

enquanto os Estados e os municípios cofinanciam os benefícios eventuais. Esses 

benefícios são objeto de regulamentação municipal a partir do que preconiza o Art. 

22 da LOAS. São considerados benefícios eventuais o auxílio natalidade ou funeral, 

bem como, o auxílio vulnerabilidade temporária no qual se enquadra a básica, 

conforme define a legislação municipal. 

O quadro 8 apresenta o total dos recursos recebidos pelo município em 

relação à assistência social. 

 

Quadro 8 - C1 e C2:  Recursos totais recebidos pelo município para a assistência social 

Município 2017  2018  2019  2020  

C1 R$ 1.281.080,89 R$ 637.931,74 R$ 1.312.090,43 R$ 970.701,82 

C2 R$ 385.069,69 R$ 814.976, 17 R$ 473.940,30 R$ 520.850,11 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

OBS.: Repasses Estaduais e federais mais recursos destinados ao Fundo da Infância e Adolescência 
(FIA) e Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FIPAR).  
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Ao se analisar os dois conjuntos de dados, pode-se perceber que não há uma 

tendência equivalente nos repasses. Enquanto os repasses ao município contador 

C1 diminuíram drasticamente, os recursos recebidos pelo município C2 oscilaram. 

Chama a atenção o aumento em mais de 50% no ano de 2018, decaindo nos anos 

seguintes e em mais de 50% no município C1, apenas no ano de 2019. No ano de 

2018 ocorre o processo de eleição e essa elevação pontual de valor em um ano da 

série pesquisada pode ter ocorrido devido a redistribuição de recursos represados 

por conta do EC 95. 

Em relação à aplicação dos recursos ano a ano, a única resposta obtida não 

deixa indicado episódio significativo. O participante da pesquisa C1 diz que: “Com 

recursos livres do município folha de pagamento e encargos e benefícios eventuais, 

com recursos de programas conforme os planos de aplicação, e os demais conforme 

despesas de custeio de cada bloco de custeio”. Essa resposta indica que o SUAS se 

manteve com os mesmos recursos no ciclo: estrutura, equipe técnica, concessão de 

benefícios eventuais apesar de a resposta a questão anterior indicar que em um ano 

específico (2019) o recurso foi diferenciado em muito dos demais anos. Nesse caso 

o investimento em um novo programa ou serviço até poderia justificar essa elevação 

significativa apenas em um ano, mas a resposta obtida não permite a confirmação 

dessa hipótese. 

Sobre o montante do orçamento municipal investido pelo município ano a ano, 

percebe-se que salvo o destaque ao ano de 2018, os demais anos indicam uma 

preocupante redução. 

 

Quadro 9 - Recursos municipais investidos na assistência social entre 2017 a 2020 - C1 e C2 

Município 2017  2018  2019  2020  

C1 R$ 102.412,00 R$ 471.360,80 R$50.896,97 R$ 3.040,00 

C2 R$ 2.295.622,46 R$ 2.996.851,00 R$ 4.944.674,57 R$ 3.747.355,08 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

Na questão sobre os investimentos de recursos municipais na 

operacionalização da assistência social os dados mostram que ocorre o mesmo 

destaque de aumento dos valores nos anos de 2018  no município do qual o 

participante C1 faz parte, e, no ano de 2019 em relação ao município de atuação do 

participante contador C2, mas quando se analisa as respostas dos participantes em 
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relação a suficiência dos recursos, para “C1 Sim, foram suficientes, a Secretaria de 

Assistência trabalha sempre dentro dos limites do orçamento” e para C2 “Os 

recursos federais e estaduais são insuficientes para manter adequadamente os 

programas e projetos desenvolvidos pela Assistência Social, sendo necessário o 

investimento de demais recursos não vinculados do próprio município”. 

Para esses profissionais os recursos para os investimentos em assistência 

social, são uma preocupação constante pela sua escassez afetando o cumprimento 

dos compromissos institucionais para a operacionalização dessa política pública 

pensando nos avanços necessários na implantação do SUAS. 

 

4.3 A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 
REGIONAL DE PATO BRANCO A PARTIR DA EC 95/2016 

 

Os resultados da pesquisa de campo com os gestores são organizados em 

temas, equivalentes a categorias, de forma a destacar os aspectos centrais 

referentes ao tema de estudo. A partir do processo de sistematização e análise dos 

dados foram construídas as categorias temáticas, seguidas da discussão com a 

literatura científica: a) política de assistência social, pobreza e exclusão social; b) 

questões operacionais: a intersetorialidade e os recursos humanos; c) necessidades 

sociais e reordenamento dos serviços; d) pandemia de Covid-19; e) orçamento da 

política de assistência social e a emenda constitucional 95/2016. 

 

4.3.1 Política da Assistência Social, Pobreza e Exclusão Social 

 

A primeira categoria temática se refere à Assistência Social enquanto política 

pública, com sua definição constitucional, contemplando parte das respostas dos 

participantes da pesquisa. 

O entendimento acerca da assistência social declarado pelos participantes da 

pesquisa reconhece que “A política de assistência social do Município busca garantir 

a todos, que dela necessitam amparo em todas as situações adversas de maneira 

igualitária e justa’’ (G4), complementado pelo participante G1 o qual declara que a 

“[...] Assistência Social como uma política fundamental para enfrentamento e 

superação das situações de vulnerabilidade e riscos sociais da população [...]”  e o 

participante G3 ressalta que essa atribuição se concretiza “desde que se tenha o 
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entendimento da mesma [...]”. Também os participantes indicam que “A Política de 

Assistência Social se compõe de fundamentos essenciais para garantia de direitos 

[...]” (G2) e “[...] Dessa forma, a Política de Assistência Social tem papel fundamental 

na prevenção e minimização dos riscos sociais [...]”. (G5). O participante G4 

evidencia seu entendimento sobre a assistência social que se refere ao recurso 

político e jurídico para “[...] reduzir o nível de pobreza e exclusão social.” Concepção 

reiterada pelo participante da pesquisa G4 ao reconhecer que “As ações, projetos e 

programas desenvolvidos pelo CRAS e pelo órgão gestor, bem como, os benefícios 

concedidos visam proporcionar aos usuários condições dignas de vida, mas sempre 

visando reduzir o nível de pobreza e exclusão social.” 

Nesse sentido, os participantes do estudo compreendem a assistência social 

como uma política pública voltada para a garantia de direitos e para o enfrentamento 

de situações de vulnerabilidade social, reduzindo os níveis de pobreza e de exclusão 

social. Entendem que as intervenções dessa política pública devem promover a 

reparação da exclusão social com a igualdade de direito e justiça social. 

Na CRFB de 1988, que em seu Art. 203, esta política pública é assim definida:  

 
A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente  de contribuição à seguridade  social, e tem por 
objetivos: I – a proteção à  família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; III – a 
promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – a habilitação e 
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei. (BRASIL, 1988).  
 

A lei complementar desse artigo constitucional, a LOAS, em seu Art. 1.º reitera 

o Art. (203) ao afirmar que essa política pública é “[...] não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” 

(BRASIL, 1993). 

Além de uma definição precisa acerca dessa política, o seu entendimento 

deve relacioná-la com a sua atribuição constitucional para a garantia de direitos, 

como aborda Silveira (2017, p. 494) ao dizer que “A assistência social como política 

de Seguridade Social, orientada por princípios como a integralidade da proteção e a 

indivisibilidade dos direitos humanos”. 
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Os direitos são preconizados pela CRFB de 1988, em seu Art. 6.º indicando 

ser a “[...] alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” (BRASIL, 1988) e a assistência social é um recurso 

político e ético, estratégico que oportunizar o acesso e usufruto desses direitos.   

Isso é, na garantia desses direitos a assistência social se constitui em uma 

travessia no acesso inicial aos recursos necessários ao enfrentamento da pobreza e 

exclusão para os direitos mais abrangentes que lhes concedam condições de viver 

com dignidade. Conforme preconiza a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais pela Resolução n.º 109, de 11 de novembro de 2009, a proteção 

social refere-se ao conjunto de garantias oferecidas pelo SUAS, visando atender as 

vulnerabilidades, fragilidades e riscos que se encontram as pessoas e suas famílias.  

O caráter universal da assistência social definido constitucionalmente 

incumbe a intervenção do Estado no enfrentamento da desigualdade social. Trata-se 

de uma base política com respaldo nas concepções de igualdade e justiça social, 

que deve reverter o caráter assistencialista das intervenções dos governos e da 

sociedade até 1988, quando a assistência social passa a se constituir em um aporte 

para a reparação da histórica produção da pobreza, coparticipe da promoção da 

justiça social. 

Conforme argumenta Sposati (2007), mesmo com a ampliação da qualidade e 

quantidade do usufruto de bens e serviços, no Brasil, se permaneceu pautando na 

“distributividade” das soluções pelos limites dos interesses do capital. Mais 

precisamente, os programas sociais não chegaram a se constituir em mecanismos 

redistributivistas que pudessem alterar as desigualdades sociais. Isso é, assumiu 

nas práticas de governos, uma concepção de uma política pública destinada apenas 

aos segmentos populacionais pobres, vulneráveis. 

Conforme se apresenta no referencial teórico desse estudo, as concepções 

de vulnerabilidade e risco social devem ser ampliadas com base em fatores 

socioambientais e conjunturais que expõem todos da sociedade a exemplo dos 

eventos climáticos. Nesse sentido essa política pública além de proporcionar o 

acesso a direitos pelos seus usuários, também assume o caráter preventivo.  

Dessa forma, é preciso entender o sentido de riscos sociais como aqueles 

inerentes ao cenário da exclusão, dadas as condições de vulnerabilidade social que 

afetam os contingentes populacionais, mesmo após 29 anos da LOAS. 
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Pelo quantitativo de dados referentes aos beneficiários do PBF, tanto na 

proporcionalidade populacional local como regional e nacional, a vulnerabilidade 

social continua sendo uma situação gerada na pobreza, mas não se restringe 

exclusivamente a ela. Ou seja, nem todas as situações de vulnerabilidade são em 

decorrência da pobreza, podendo também estarem relacionadas a fatores como 

idade, violência, negligência, abandono e deficiência. Logo, quando estas situações 

se conjugam com a pobreza o quadro se potencializa, o que requer intervenções 

emergenciais e continuadas para a redução dos riscos sociais e superação da 

pobreza. 

De Maria (2019) alerta que no contexto social brasileiro, a pobreza é 

resultante de processos históricos e socioeconômicos que restringem parcela 

significativa da população ter acesso a renda mínima necessária a sobrevivência 

pessoal e familiar. A pobreza adquire uma interpretação multidimensional, pelo fato 

de as necessidades pessoais básicas mínimas (PEREIRA-PEREIRA, 2002) não 

serem acessíveis e comprometerem as condições de vida das pessoas. A inclusão 

social, nessa perspectiva, caracterizar-se-ia pelos aspectos mínimos de dignidade 

humana. 

Reconhece-se que compete à assistência social atuar com suas estruturas, 

programas, serviços e equipe técnica, de modo a interferir nos quadros instalados e 

no reconhecimento da sua importância no enfrentamento da vulnerabilidade e riscos 

sociais. 

Com a definição do SUAS, em 2004, detalhado pela NOB/SUAS em 2005, 

além desse acolhimento inicial, que:  

 

É o processo de contato inicial do usuário com o PAIF e tem por objetivo 
instituir o vínculo necessário entre as famílias usuárias e o PAIF para a 
continuidade do atendimento socioassistencial iniciado. A Acolhida ocorre 
em grande parte na recepção do CRAS. Deve ser cuidadosamente 
organizada, para se constituir referência para as famílias. A acolhida é 
primordial na garantia de acesso da população ao SUAS e de compreensão 
da assistência social como direito de cidadania (BRASIL, 2022). 

 

Também, da mediação entre as demandas decorrentes dos riscos e das 

vulnerabilidades, a assistência social deve proceder ações que permitam o usufruto 

do direito social como preconiza a CRFB de 1988. Nesse sentido: 
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As mediações têm a função de conduto de ‘passagens’ e ‘conversões’ entre 
as várias instâncias da totalidade. Por isso, a categoria de mediação é 
estruturalmente da particularidade. [...] No plano da realidade, o particular 
representa a mediação concreta entre os homens singulares e a sociedade 
(PONTES, 1995, p.86). 

  

Conforme a NOB/SUAS (2012), compete à assistência social todo o processo 

desde a identificação à concessão e na continuidade das atenções aos beneficiários 

do Benefício de Prestação Continuada (BPC), Benefícios Eventuais e Programa 

Bolsa Família (BRASIL, 2012). Trata-se de intervenções que requerem continuidade. 

Ou seja, o acesso ao direito social do benefício não cessa as questões que afetam 

os contemplados, muito pelo contrário. O acesso ao benefício é o início que 

desencadeia um conjunto de práticas e recursos articulados para proporcionar 

inclusão social mínima. 

Essa complexidade de intervenções exige planejamento, orçamento, 

destinação de recursos garantidos. Por isso, a assistência social opera com o Fundo 

Municipal no qual são repassados os recursos do Fundos Nacional e Estadual, nos 

percentuais e ajustes desde o pacto federativo. 

 

[...] cabendo aos entes subnacionais atribuições residuais. Já no que se 
refere às competências comuns, faz-se a previsão do compartilhamento de 
um amplo conjunto de atribuições no campo da prestação de serviços 
públicos à população, sinalizando para um federalismo de concepção 
cooperativa. Dentre as diversas responsabilidades compartilhadas, 
descritas no art. 23 do novo texto constitucional, inclui-se a assistência 
social (TEIXEIRA; CARNEIRO, 2019, p. 305). 

 
Em relação ao financiamento da assistência social, como foi tratado no 

referencial teórico, esses fundos são garantias que os serviços e estruturas devam 

ser executados pelos entes governamentais municipais. “Os fundos de assistência 

social se estruturam como unidades orçamentárias, em que se devem alocar todos 

os recursos demandados para execução das ações, serviços e benefícios 

socioassistenciais” (PASSOS; SANTOS; SCARPARI, 2019, p. 94), questões que irão 

interferir na operacionalidade da assistência social, como pode ser acompanhado na 

exposição da próxima categoria de análise. 
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4.3.2 Questões Operacionais: Estrutura Física, Intersetorialidade e Recursos 
Humanos 
 

De acordo com a NOB/SUAS de 2005, o SUAS é composto por níveis de 

proteção: Proteção Social Básica (Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), Proteção de Média Complexidade (Centros de Referência Especializado da 

Assistência Social (CREAS) e Proteção de Alta Complexidade (Serviços de 

Acolhimento), os quais são detalhados pela Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) por meio da Resolução n.º 145, de 15 de outubro de 2004, que instituiu a 

operacionalidade do SUAS.  

 

Como a legislação de implementação e implantação do SUAS estabelece, 
os entes municipais são classificados por porte, de acordo com a 
mensuração do IBGE, e de tal forma que os níveis de proteção social por 
eles oferecidos, segue escalas de acordo com a complexidade do SUAS 
(PASSOS; SANTOS; SCARPARI, 2019, p. 94). 

 

Para tanto, a operacionalização dessa política pública compreende o 

compromisso intersetorial com as demais políticas públicas decorrentes dos direitos 

sociais garantidos constitucionalmente.  

Conforme a NOB/SUAS de 2005, em cada um desses níveis se encontra um 

conjunto de estruturas e recursos que são organizados e regulamentados pela 

Resolução CNAS n.º 109 do CNAS em 2009, ou seja, fazem parte da Proteção 

Social Básica aqueles serviços e programas ofertados pelos Centros de Referência 

da Assistência Social (CRAS).  

 

Na Proteção Social Básica, a NOB/2012 definiu que a partilha deveria ser 
feita com base: no quantitativo de famílias presentes no município ou DF 
(mediante os dados populacionais do IBGE); no quantitativo de famílias 
existentes no cadastro único; na extensão territorial; nas peculiaridades locais 
ou regionais; na cobertura de vulnerabilidades conforme ciclo de vida e 
demais indicadores que fossem pactuados na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) (PASSOS; SANTOS; SCARPARI, 2019, p. 96). 
 

Portanto, todos os municípios, independente do porte devem instituir pelo 

menos um CRAS. Logo, desde o ano de 2005 os municípios tiveram que prever os 

recursos necessários para esse equipamento do SUAS, que não se trata só da 

estrutura da gestão, mas sim de um espaço física adequado para a execução das 

ações. Nele atuam os profissionais com o fim específico de atender a população e 

suas demandas, sejam aquelas que recorrem ao CRAS, seja aquelas identificadas 
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no cotidiano das intervenções em outros setores da política de assistência social. 

Para esse fim, a assistência social constitui um programa, denominado PAIF, o qual 

possui uma finalidade e as ações devem fortalecer as potencialidades familiares 

para superarem as dificuldades.  

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no 
trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
melhoria de sua qualidade de vida (BRASIL, 2014). 

   
No entanto, no contexto regional pesquisado, as realidades expostas pelos 

participantes, ao indicam que: 

 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada 
da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em 
áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de 
Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família 
e com a comunidade (BRASIL, 2022). 

 

No contexto da Proteção Social Especial de Média Complexidade, o CREAS é 

a estrutura mais ampla, a qual enfoca as situações de pessoas que tiveram seus 

direitos violados em decorrência de violência, abandono ou outros aspectos, mas 

que vivem com seus familiares, já nas estruturas da Alta Complexidade, situam-se 

os serviços de acolhimento de pessoas com direitos violados e rompimento dos 

vínculos familiares. Isso é, “O Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são 

atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus 

direitos violados” (BRASIL, 2022). 

Apesar dessa estrutura preconizada pelas PNAS e NOB/SUAS, os municípios 

podem instituir programas que respondam as peculiaridades locais. Há municípios 

de pequeno porte que por falta dessas estruturas estabelecem cooperação com 

outros maiores, como é o caso de acolhimento de adolescentes, atendimento à 

pessoa com deficiência, ou seja, “compram” os serviços ao invés de criar esses nas 

esferas locais.  

Nessa direção, os investimentos deveriam ser ampliados e contemplados nos 

orçamentos uma vez que constam da legislação que instituem o SUAS.  
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O Fundo Nacional de Assistência Social foi instituído na LOAS, sendo 
regulamentado pelo Decreto n.º 1605/95.  Conforme esse decreto, os fundos 
teriam por finalidade o estabelecimento de recursos e mecanismos de 
financiamento do Benefício de Prestação Continuada e dos demais serviços, 
programas e projetos da área assistencial (PASSOS; SANTOS; SCARPARI, 
2019, p. 94). 

 

A manutenção de uma estrutura de acolhimento institucional demanda de 

valores monetários para manter com qualidade o serviço oferecido. A previsão 

orçamentária e aplicação de recursos financeiros que subsidiem o processo 

contínuo de melhoria das estruturas da assistência social, deve considerar a 

manutenção para que se avance no sentido de consolidação do SUAS. 

Quando se enfoca as questões da operacionalidade da assistência social, 

aspectos relacionados a necessidade de investimentos podem ser deliminados em 

estrutura física e recursos humanos. Nessa direção os participantes da pesquisa 

informam que “Atualmente, a estrutura do CRAS é insuficiente para a demanda 

atendida. Necessitando de ampliação, pois as dependências são poucas e 

pequenas (projeto do Governo do Estado do Paraná), onde necessita-se salas 

maiores, para atendimento de grupos e mesmo para grupos do SCFV que são 

desenvolvidos pelo CRAS. [...]” (G4). Conforme destaca o participante G4 “A curto 

prazo está sendo feito uma reforma no CRAS, (pintura, troca de cobertura, 

adequações pequenas), pois ampliação como foi obra do Governo do Estado do 

Paraná não poderá ser feito sem autorização do Estado” e nesse processo o 

impasse se encontra nas responsabilidades e nas ações dos governos para que 

ocorra a “[...] Ampliação dos Serviços; construção do novo CRAS; ampliação do 

espaço físico para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV, ampliação das Equipes Técnicas.” (G2). 

A identificação da infraestrutura pelos participantes e a menção ao estágio em 

que se encontra a sua manutenção, indica que a “[...] implantação de um Sistema 

Informatizado, nos proporcionou um vínculo maior com o usuário, bem como melhor 

condição de trabalho e um registro atualizado das ações executadas” (G3), bem 

como, que para esse processo os investimentos podem estar sendo escassos uma 

vez que “[...] mais de 70% é utilizado para folha de pagamento, sendo que se 

tivermos equipes mais completas e com todos os serviços em funcionamento, este 

percentual sofrerá aumento significativo, em detrimento das necessidades de 

recursos para manutenção dos benefícios socioassistenciais” (G1). Os profissionais 
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não deveriam se repetir nos serviços como acontece em especial em municípios de 

pequeno porte, onde “[...] As equipes de técnicos que atendem na proteção social 

básica bem como na proteção social especial também está defasada [...]” (G4), 

situação que se repete em mais de um município, quando é constatado que a “[...] a 

dificuldade maior reside na falta de recursos humanos, pois trabalhamos com 

equipes mínimas, e isso traz dificuldades pois no revezamento de férias, ou licenças 

maternidade, prêmio por quinquênio, ou outros afastamentos, as equipes ficam 

incompletas e o trabalho prejudicado [...].” (G1). Por isso “[...] há a necessidade de 

ampliar os recursos humanos [...]”. (G5).  Trata-se da “[...] ampliação das equipes 

[...]” (G2), concretizando o que define a legislação em relação a formação dos 

grupos de profissionais atuando nas várias frentes do SUAS. 

No entanto, há gestões que esperam que os investimentos ocorram no que já 

está implantado: estrutura física, equipamentos e força de trabalho/recursos 

humanos (capacitação) “[...] previsão é de capacitação continua para os 

trabalhadores, melhorar as estruturas dos equipamentos [...]” (G3) 

Mas os investimentos futuros até incluem a ampliação da política de 

assistência social, a longo prazo. Ou seja, como manifesta um dos participantes “A 

longo prazo será viabilizado ampliação das dependências do CRAS, bem como 

começo do ano vai ser ampliado a equipe da proteção social básica e da proteção 

social especial que não está com a equipe mínima” (G4). 

A legislação preconiza que cada estrutura e serviço da assistência social, 

deve conter uma equipe mínima de referência. Em um CRAS, para subsidiar a 

análise dos desafios à consolidação do SUAS, segundo a NOB-RH/SUAS (2006) 

deve conter:  

 

Um (1) Coordenador, independentemente do porte do município, com o 
seguinte perfil profissional: ser um técnico de nível superior, concursado, 
com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, 
projetos, serviços e benefícios socioassistenciais (BRASIL, 2006). 

 

É necessário alertar que em se tratando da assistência social, os recursos 

humanos são de responsabilidade municipal. De acordo com o exposto na base 

teórica dessa dissertação, a assistência social ao ser municipalizada requereu a 

organização e implementação de estruturas, serviços e recursos humanos 

específicos. 
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A CRFB de 1988, além de garantir o status de política pública, a 

municipalizou. Como até esse momento a assistência social se processava por meio 

da Legião Brasileira de Assistência (LBA), de responsabilidade do governo federal, 

os municípios tinham alguma ou em casos nenhuma estrutura a não ser das 

entidades socioassistenciais integrantes do terceiro setor, que historicamente 

atuavam com os segmentos populacionais em risco e vulnerabilidade social. 

O SUAS foi implementado a partir de 1993 com a LOAS e com a PNAS 

(2004, 2005 e 2011), a partir da sua organização em três níveis de proteção e neles 

os profissionais especializados na formação de equipes mínimas para o atendimento 

preconizado em cada nível de proteção.  

As defasagens ampliam-se na proporção que se apresentam as situações 

que demandam o trabalho técnico de um CREAS por exemplo, o que justifica a 

necessidade de se ter atenções de todos os níveis de proteção em todos os entes 

federados locais. Como se pode acompanhar quando se trata dos recursos 

humanos que esse é um dos fatores polêmicos nas gestões municipais. 

Um CREAS (NOB-RH/SUAS, 2006), deve contemplar uma equipe de 

referência com no mínimo: 

 
Um (1) Coordenador com o seguinte perfil: ser um técnico de nível superior, 
concursado, com experiência na área da assistência social, habilidade para 
comunicação, articulação, coordenação de equipe, mediação de conflitos, 
organização de informações, planejamento, monitoramento e 
acompanhamento de serviços (BRASIL, 2006). 

 

São esses cenários da realidade social pesquisada que apresentam o longo e 

complexo processo em relação a necessidade de o Estado entender e assumir a 

assistência social como um dos mais relevantes investimentos em uma sociedade, 

porém, a escolha do Estado mínimo: 

 

[...] se expressa na política nacional de assistência social pelo singelo 
financiamento, pela focalização dos programas e serviços, pelo apelo às 
parcerias e pela tendência do Estado em priorizar os programas de combate 
à extrema pobreza em detrimento da universalização dos direitos sociais e 
da cidadania (CASTRO, 2018, p. 212). 

 

O Estado deve entender e assumir que são os profissionais com capacidade 

técnica e ética que alteram o status quo de uma sociedade, com os quadros de 

desigualdade e pobreza como é o caso brasileiro. 
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[...] a assistência social como política social e campo de intervenção do 
Estado brasileiro se aparta de uma perspectiva convencionalmente 
assistencialista a partir do momento em que adquire um status de política 
pública de direito social, mas ainda se limita a uma implementação focalista, 
por estar arraigada a concepções político-ideológicas conservadoras e 
neoliberais que obstaculizam sua assimilação em uma perspectiva 
universalista de justiça social (CASTRO, 2018, p. 23). 

 

Os governos insistem em manter velhas práticas de inserção de pessoas nas 

estruturas governativas e costumam argumentar que a questão de pessoas é o seu 

principal problema de gestão. 

 

Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores efetivos 
responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, projetos e 
benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em 
consideração o número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de 
atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários 
(BRASIL, 2012). 

 

Intensificado no governo de Fernando Henrique Cardoso, o neoliberalismo 

passa a promover a desestruturação da política pública brasileira, com uma: 

 

[...] reestruturação do Estado pode ser sinalizada como a hipertrofia se 
configura como um fenômeno da sua função de garantidor da acumulação 
capitalista simultaneamente à sua atrofia como legitimador desta, na medida 
em que o fundamento dessa reestruturação é a concepção de que o único 
regulador societal legítimo e eficiente é o mercado, fazendo emergir um 
Estado mínimo para o trabalho máximo para o capital (SILVA; ARNAUD; 
GOMES, 2017, p. 05).  

 

O neoliberalismo então constitui “[...] medidas desenhadas pelo movimento 

neoliberal (redução do Estado ao mínimo, inexistência de proteção ao trabalho, 

abertura da economia, liberdade para o funcionamento do mercado) [...]” (PAULANI, 

2006, p. 78). 

Se o disposto constitucional fosse cumprido com a inserção de profissionais 

com vínculo legalizado pelos concursos, em médio e longo prazo esse desafio 

estaria minimizando os impasses da rotatividade de profissionais, interrupção de 

serviços e ônus pelos encargos que acarretam a transitoriedade do trabalhador. São 

os recursos humanos, a despesa que consome a maior parte dos recursos orçados 

no Estado, logo, 
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[...] a importância dos processos de recrutamento, seleção e contratação de 
pessoal, respaldados nos marcos legais existentes e, sobretudo, que 
atendam às exigências de qualificação dos serviços e benefícios e 
aprimoramento da gestão do Sistema (MUNIZ, 2011, p. 15). 

 

Em se tratando de Estado, a sua existência e operacionalidade é decorrente 

da prática das pessoas, profissionais com funções de acordo com a organização nos 

entes federados, como também da infraestrutura institucional e social. Uma 

complementa a outra, uma vez que um CRAS é uma estrutura física de acolhimento 

da assistência social, por conseguinte a comunidade conta com essa referência para 

recorrer nos encaminhamentos de suas necessidades, demandas, desejos, que se 

apresentam como avanços em termos de efetivação de uma política pública. 

Aspectos relacionados a diretrizes constitucionais acerca da organização da 

operacionalidade da assistência social devem ser destacados. Por isso, inicia se 

com a reflexão acerca do processo de consolidação dessa política pública que, a 

partir de 1988, como política de Estado e não mais programa de governo, pela  

municipalização das intervenções, se pode identificar que o processo da sua 

organização na esfera local e regional vem sendo instalado na medida que as 

legislações aclararam as atribuições, os recursos e os processos de formação de um 

SUAS com a perspectiva de intervenções sobre os quadros de pobreza e 

vulnerabilidades. 

Mas para a operacionalidade da assistência social, considera-se a 

necessidade de “[...] um conjunto articulado de programas e ações, ela consegue 

trabalhar na intersetorialidade, a garantia dos direitos fundamentais das famílias, 

estimulando o exercício da cidadania para a superação do ciclo de pobreza [...].” 

(G1). Também há a “[...] necessidade desta política estar articulada com os demais 

setores da administração pública, sobretudo, com a Educação, a Saúde, a 

Habitação, a Infraestrutura, a Cultura, entre outras.” (G1), ou ainda, “Daí a 

necessidade desta política estar articulada com os demais setores da administração 

pública, sobretudo, com a Educação, a Saúde, a Habitação, a Infraestrutura, a 

Cultura, entre outras” (G1), pois “[...] exige também uma articulação constante com 

as demais políticas públicas” (G5) e as “[...] articulações com os demais segmentos 

[...] para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade e riscos sociais” (G3). 

Com a desobrigação de um valor básico para o desenvolvimento da 

assistência social, tal como ocorre com a saúde e educação, como também, uma 
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incompreensão da concepção dessa política pública, faz com que a população e 

mesmo gestores a entendam como se esta tivesse a responsabilidade por outras 

questões que não fossem as previstas pela PNAS (Lei 12.436 de 2011) com 

alterações significativas da Lei 8.742 de 1993 (LOAS), fugindo de seus objetivos, ao 

assumir responsabilidades que competem a outra política pública. que o Estado 

assuma responsabilidades com as necessidades humanas e os direitos sociais, 

isoladamente não se efetiva a intersetorialidade entre as políticas públicas 

constituídas para esse fim. 

 

A intersetorialidade consiste, assim, em uma estratégia construída para a 
integração e/ou complementação de uma ação em rede, em determinada 
área físico-territorial de abrangência. No caso da população em situação de 
rua, as características e as demandas de um território (dinâmica, cidadãos, 
natureza) determinarão a extensão e a intensidade da intersetorialidade 
diante da proposta de integração com a população (OLIVEIRA; GUIZARDI, 
2020, p.10). 

 

A intersetorialidade se trata de um dos componentes mais importantes para a 

eficácia das políticas públicas, porém, de difícil prática entre os entes institucionais 

governamentais, pois a assistência social, conforme a LOAS (1993) em seu Art. 1.º:  

 

[...] é a política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas 
(BRASIL, 1993). 

 

 As situações expostas pelos participantes evidenciam o cenário no qual há a 

impossibilidade de atender às normativas, considerando que o teto de gastos com 

os recursos humanos se encontra no limite, conforme preconiza a lei de 

responsabilidade fiscal, a Lei complementar n.º 101, de  4 de maio de 2000, em seu  

Art. 1.º, estabelece que: 

  

Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição. § 1.o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar (BRASIL, 2000). 
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Pode-se presumir que falta ou deveriam ser intensificadas as situações cujas 

fragilidades dos serviços e a escassez de equipe técnica qualificada para as 

intervenções podem aumentar a necessidade de recursos na consecução da 

assistência social. Por isso, ocorre um deslocamento das responsabilidades da 

esfera federal removidas para as atribuições dos entes governamentais municipais 

sob a concepção de descentralização. Por “[...] descentralização, define-se ser a 

redistribuição de responsabilidades de gestão, financiamento e execução de ações 

para um número maior de atores. (TEIXEIRA; CARNEIRO, 2019, p. 304). 

 Até no ano de 1993 a antiga LBA era conduzida pelos governos federal e 

estaduais. Não competia aos municípios ações de assistência social, atribuição 

repassada a esse ente governamental com a CRFB de 1988. Como argumentado no 

referencial teórico, a Política Pública da Assistência Social, após o seu 

reconhecimento constitucional como direito universal, passou pelo desafio da 

municipalização com a construção do um sistema específico, o SUAS. 

Para Jovchelovitch (1995, p. 49): 

 

Municipalização é a passagem de serviços e encargos que possam ser 
resolvidos mais satisfatoriamente pelos municípios. É a descentralização 
das ações político-administrativos, com a adequada distribuição de poderes 
político e financeiro. É desburocratizante, participativa, não-autoritária, 
democrática e descentradora do poder e pode ser visto sob três aspectos: 
sociológico, político e jurídico. 

 

Nesse caso, os recursos financeiros federais deveriam ser deslocados aos 

municípios para tal investimento. 

 

À luz das diretrizes de descentralização, participação e cooperação 
federativa, esta política alcançou nos últimos 15 anos avanços importantes 
em termos da expansão de uma rede de ofertas municipalizada e do 
crescimento do aporte de recursos financeiros investidos no setor, em 
relação ao gasto total com despesas primárias. Entretanto, as mudanças 
político-administrativas, advindas da aprovação da Emenda Constitucional 
n. 95 em 2015, apontam para um cenário de incertezas (TEIXEIRA; 
CARNEIRO, 2019, p. 302-303). 

 

Nessa trajetória, uma série de reordenamentos foram necessários, tais como: 

criação das secretarias municipais, contratação de recursos humanos, recursos 

financeiros para a logística e a atuação dos profissionais, instaura-se o processo de 

descentralização da gestão e operacionalização ao mesmo tempo que se referenda 

sua condição de política pública.  
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No entanto, as análises acerca do desenvolvimento do processo 

descentralizado da operacionalização da assistência social, mostram que quando os 

governos brasileiros assumem o caráter neoliberal como diretriz de seus governos. 

 

A chamada descentralização, que supostamente traria benefícios para a 
população, não foi capaz de superar as situações de extrema pobreza. 
Como resultado, o que se constatou foi que o nível de pobreza e de 
desigualdade, em alguns momentos, se aprofundou com a chegada dos 
anos 1990 [...] (CASTRO, 2018, p. 193).  
 

Pela morosidade na legalização da assistência social como política pública, a 

descentralização torna-se um processo complexo, com investimentos contínuos e 

reordenamentos das intervenções para que o Estado cumpra sua atribuição 

constitucional de atuar sobre a pobreza e a exclusão social. 

Se for considerado o processo continuado de instalação dos níveis de 

proteção social, conforme a PNAS (2004 e 2011), os recursos financeiros 

disponíveis no município deveriam gradativamente ser ampliados até que se 

conseguisse uma condição do SUAS a contento com a demanda local. Entretanto, o 

que se percebe e referendado pelo participante G1, é a limitação de recursos no 

município. 

 

A fragilização institucional dos espaços de pactuação e participação social, 
bem como o subfinanciamento da política, leva ao questionamento da 
efetividade dessas medidas em alcançar os objetivos a que se prestam. De 
fato, a ausência do diálogo entre sociedade civil e governo federal, assim 
como do debate interfederativo, prejudica o desenho das medidas de 
incremento financeiro ao sistema e a definição de orientações e diretrizes 
nacionais de atuação da política em nível nacional, além de afetar a 
articulação entre as medidas relacionadas aos benefícios e serviços 
socioassistenciais, os quais, durante a pandemia, têm sido promovidos de 
forma descoordenada. Isso se evidencia na concentração da 
implementação do auxílio emergencial no sistema bancário brasileiro, por 
exemplo, bem como na recente parceria com os Correios para auxiliar no 
cadastramento deste auxílio – em vez de utilizar a estrutura dos CRAS – e, 
mais recentemente, na exclusão da SNAS do Comitê Gestor do Auxílio 
Emergencial (PINHEIRO et al, 2020, p. 13). 

  

 Em todo esse processo da implementação do SUAS bem como na sua 

ampliação e manutenção, é parte da organização das formas de estruturação 

orçamentária, em que os entes governamentais locais irão se respaldar para que a 

assistência social ocorra na esfera municipal. 

Como argumentam Passos, Santos e Scarpari (2019, p. 94), “Os pisos como 

modalidade de transferência de recursos devem ser adotados pelos três entes 
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federados, em conformidade com o compromisso de compartilhamento de 

responsabilidades na construção da política assistencial”, processo que subsidia os 

reordenamentos em torno da operacionalidade dessa política pública mediante 

aumento das necessidades sociais de origem diversa. 

 

4.3.3 Necessidades Sociais e Reordenamento dos Serviços 

 

As necessidades humanas básicas mínimas (PEREIRA-PEREIRA, 2002), 

mobilizam as pessoas em busca de recursos assistenciais, quando ocorre a “[...] a 

‘solicitação de um auxílio alimentação/cesta básica é apenas a ponta do iceberg’” 

(G1). Nesse contexto, a assistência social, passa a ser o recurso seguro no qual as 

necessidades imediatas da população são supridas, como indica o participante da 

pesquisa G2 “[...] indivíduos que por algum fator necessitam de serviços, 

atendimentos ou auxílios emergenciais de acordo com a sua necessidade”. que leva 

ao “[...] reordenamentos dos Serviços [...]” (G2). 

A assistência social é uma das políticas públicas mais polêmicas e 

vulneráveis em andamento. Apesar de sua concepção assentada nos direitos e das 

garantias constitucionais em torno de sua legitimidade, sua trajetória é cercada de 

equívocos e práticas filantrópicas e voluntaristas, que a humanidade praticou ao 

longo de sua história. 

Como expõe Mestriner (2001, p 10), esse processo dá-se por ciclos 

culminando com a “[...] filantropia democratizada (1994-00)”, por isso é preciso 

criteriosa análise em relação aos pressupostos teóricos e conceituais para superar 

os entendimentos e práticas assistencialistas e paternalistas. Mesmo com esse 

desafio, após a legitimação da assistência social como política pública e direito 

constitucional, mesmo com as resistências e negligências constatadas quanto a sua 

operacionalização, sabe-se que ocorrem avanços nas esferas locais e regionais, 

resultantes de suas intervenções. 

Ainda há que se considerar que, no cotidiano do atendimento técnico, os 

profissionais se deparam com situações que demandam um olhar qualificado para 

entender a subjetividade, ou seja, quais situações fazem parte daquela família que 

veio buscar por algum auxílio e assim atender em sua totalidade. Nesse contexto, a 

concepção de direito é substituída pela visão assistencial e filantrópica 
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(MESTRINER, 2001) que a sociedade conferiu ao processo de acolher e ajudar o 

outro. 

Sendo uma política pública concebida sob as bases da justiça social, suas 

intervenções devem ocorrer sob forma de reparação à exclusão que segmentos 

populacionais foram atingidos, pelo modo como que a sociedade de classes e a 

correlação de forças nela presente construíram. 

Com essas atribuições e com todas as interferências que a concepção 

conservadora persistente conduz sua implementação, e tendo como atribuição a 

concessão de benefícios eventuais, entre eles o acolhimento emergencial alimentar, 

no cotidiano as necessidades dos usuários favorece a manutenção de ações 

filantrópicas, ou seja, a assistência social transita no paradoxo das práticas 

assentadas na concepção de direitos sociais e nas práticas sociais assistencialistas. 

A amplificação das necessidades sociais pode ser atribuídas a dois cenários: 

o primeiro relativo ao reconhecimento de sua existência em função do tratamento da 

ciência sobre as questões que afetam as populações; e o segundo referente à 

tomada de consciência acerca das interferências que determinados quadros que 

existem entre as populações subsidiem as intervenções das políticas públicas 

fazendo com que recorram com mais frequência aos recursos como direito, o que 

pode levar a interferir na cronificação dos quadros da exclusão social. Isso é, a: 

 

Cientificização, racionalização e aumento da eficiência são orientações que 
participam na formulação da política pública desde pelo menos o final do 
século XIX e início do XX, quando o desenvolvimento do capitalismo, tendo 
alcançado a etapa monopolista, integrou ciência e técnica como força 
produtiva e forneceu a base material e ideológica para legitimar a 
intervenção estatal  (STOTZ, 2016, p. 72-73). 

 

Logo, as necessidades sociais adquirem um lugar mais visível na agenda dos 

governos como também são analisadas e sustentam a busca pela resolutividade das 

situações que podem aliviar sofrimentos e ameaças ao bem-estar. 

No caso da assistência social, as necessidades sociais passam pela fome, 

pela desproteção enquanto situação constituída pela pobreza. Em casos, dada a 

gravidade das condições de vida do grupo familiar, esse pode ser amparado com 

benefícios eventuais temporários, a exemplo a cesta básica ou cartão alimentação 

concedidos no período da pandemia. 
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4.3.4 Pandemia de Covid-19 

 

A humanidade passou e passa por uma ameaça global decorrente da doença 

coronavírus ou COVID-19, expressão amplamente utilizada para referenciar as 

ações e frentes para assegurar a proteção social das populações, a pandemia 

decretada no Brasil em março de 2020.  

  Segundo G1, “[...] com a crise econômica/política e as consequências da 

pandemia do Covid-19, aumentou muito o número de pessoas em situação de 

extrema pobreza, de forma que o trabalho de prevenção, monitoramento 

socioassistencial, e articulação intersetorial, foi substituído por atendimento da livre 

demanda em busca de auxílio cesta básica, moradia/aluguel social e auxílio funeral, 

consumindo assim todo o tempo dos técnicos e da própria gestão, a qual necessita 

estar atenta aos encaminhamentos de processos licitatórios, e remanejando 

recursos já tão escassos no orçamento da Assistência Social”. Isso é, “[...] em 

virtude da pandemia ficou impossibilitado de chamar mais pessoal em virtude de Lei 

complementar n.º 173/2020 (Lei federal), que restringiu o poder público de criar 

novos cargos mesmo sendo por concurso” (G4), portanto, são ampliadas as 

dificuldades de operacionalização da política de assistência social relacionadas à 

questão dos recursos humanos, já apontadas em categoria temática anterior. 

Entre as políticas públicas do campo social que estiveram na linha de frente 

para o acolhimento e atendimento da população na pandemia, a assistência social 

representou o aporte de sobrevivência para pessoas que já vinham sendo 

acompanhadas e para as novas demandas decorrentes das transformações 

societárias agravadas a partir desse período. 

Colocada como prioridade nas atenções, a assistência social também sofreu 

o impacto da pandemia. Os profissionais atuando nos CRAS e CREAS estiveram 

vulneráveis à contaminação, adoeceram e muitos morreram em função da COVID. 

Logo, ampliaram-se as dificuldades de operacionalização da política de assistência 

social relacionadas à questão dos recursos humanos e ao montante de recursos 

necessários a serem investidos em especial com benefícios eventuais. 

A pandemia decorrente do novo coronavírus (Sars-CoV-2) assolou toda a 

humanidade e evidenciou com intensidade as vulnerabilidades persistentes entre os 

segmentos populacionais já atingidos historicamente pela exclusão social. Nesse 
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contexto, a assistência social enquanto política pública, é um aporte da mais alta 

relevância em tempos de pandemia, no atendimento da população. 

Em tempos de pandemia, o principal benefício eventual procurado pelas 

pessoas nos CRAS foram as cestas básicas que se tornaram o principal recurso 

para assegurar o direito à alimentação, tendo em vista o estado de calamidade 

sanitária que se encontra a população, já afetada por outras situações de riscos e 

vulnerabilização. 

Os benefícios eventuais são previstos pelo Art. 22 da LOAS e 

regulamentados por meio de legislação municipal e têm por finalidade atender as 

necessidades das pessoas originadas por situações de vulnerabilidade temporária, a 

exemplo adventos de calamidade pública. 

Além da pandemia, recentes transformações societárias, como a ampliação 

do desemprego, se tornam fatores que vulnerabilizam as pessoas e dependendo 

das situações sociofamiliares, agravam ainda mais as condições de vida. Nesse 

cenário, a política pública de atendimento ao trabalhador é a assistência social com 

suas intervenções para capacitação e recapacitação. Esse contexto é referendado 

pela análise da realidade social e conjuntural que vai repercutir na assistência social. 

 Além do acolhimento emergencial das pessoas em situação de risco e 

vulnerabilidade social na pandemia, o processo de organização física, técnica e legal 

são fatores que evidenciam os avanços na legalização e municipalização da 

assistência social, que com a profissionalização do atendimento aos usuários da 

assistência e a valorização do trabalhador, como é preconizado pela NOB-RH/SUAS 

(BRASIL, 2006). O processo de implantação do SUAS, segue estágios e opções 

diferenciadas em cada local.  Como dever do Estado esse processo não poderia ser 

diferente. 

 

4.3.5 Orçamento da Política de Assistência Social e a Emenda Constitucional 

95/2016 

 

Dentre as questões cruciais que envolvem a assistência social e a sua 

fragilização enquanto uma política pública, o seu financiamento é objeto de processo 

polêmico tendo em vista a omissão da obrigatoriedade de investimento financeiro 

mínimo e a necessidade desde a LOAS de recursos para a implementação do SUAS 

pelos municípios. Essa questão é apontada e reiterada pelos participantes da 
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pesquisa: “[...] não se tem um percentual garantido sobre a receita líquida, como é 

caso da Saúde e Educação (EC 29). Dessa forma, buscamos enquanto gestão, 

acessar recursos de emendas individuais parlamentares como o caso do projeto de 

implantação do Centro de Referência da Mulher” G1 e este participante 

complementa dizendo que é “[...] Difícil imaginar projetos a curto e médio prazo sem 

a garantia de percentual fixado em legislação”, G1.  

 

 [...] o financiamento da política de Assistência Social é essencialmente um 
ato político que reflete a direção hegemônica da gestão pública, esta 
também está em constante diálogo e influencia com o movimento do 
conjunto de forças econômicas, políticas, sociais que se colocam na 
sociedade e que se amplia no aparelho do Estado, expressando este viés 
no significativo ou inexpressivo percentual destinado aos recursos que 
serão destinados à referida política pública (MADEIRO; OSTERNE, 2014, p. 
24). 
 

O alerta do participante da pesquisa C1 informa que “Os recursos federais e 

estaduais são insuficientes para manter adequadamente os programas e projetos 

desenvolvidos pela Assistência Social, sendo necessário o investimento de demais 

recursos não vinculados do próprio município”, particularidades que lhe conferem a 

condição de política setorial específica, configurando-se em um mecanismo para a 

viabilização de acesso das pessoas a essas políticas públicas, trata-se, portanto, da 

estratégia de acesso a direitos sociais. Porém, como argumentam Boschetti e 

Teixeira (2009, p. 140): 

 

O reconhecimento da assistência social como direito social deu-se sob o 
ideário neoliberal, em momento de reorientação das políticas sociais, o que 
limitou sua consolidação como política pública e dever do Estado. Sua 
condição de direito social está condicionada à reorganização do quadro 
institucional.  No entanto, a classificação orçamentária não incorporou as 
inovações ocorridas neste campo e permanecem várias ações não 
específicas classificadas na função assistência social, desenvolvidas por 
várias unidades orçamentárias com recursos provenientes do orçamento 
fiscal e da seguridade social. 

 

As negligências e resistências quanto à concepção e responsabilidade por 

uma política pública com as dimensões da assistência social, expressada pelas 

dificuldades de se entender que a sua estruturação depende de decisões quanto ao 

seu financiamento, a fragilizam ao invés de indicar avanços na sua consolidação. 

Essa afirmação evidencia que o financiamento da assistência social perpassa 

as discussões continuadas acerca de se implementar um piso mínimo para o seu 
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orçamento e investimentos. Também, em se tratando da obtenção de financiamento 

para essa política pública, seria necessário reconsiderar os critérios e exigências 

para acesso aos recursos financeiros para a área.  

Uma sequência de posicionamentos dos participantes da pesquisa indica 

onde se encontrariam os impasses acerca do financiamento da assistência social. O 

alerta do participante da pesquisa C1 “Os recursos federais e estaduais são 

insuficientes para manter adequadamente os programas e projetos desenvolvidos 

pela Assistência Social, sendo necessário o investimento de demais recursos não 

vinculados do próprio município” expõe os desafios que o desfinanciamento e o 

subfinanciamento representam quando das negociações entre os governos em 

manter a subserviência da população à filantropia e não a condição de usuário de 

recursos como direito. 

O participante G2 alerta que é “Importante salientar a união e luta de todos 

pelas melhorias e garantia de orçamento fixo para Assistência Social, assim como 

têm na Educação e na Saúde [...]”. Isso é “Com a vigência da Emenda 

Constitucional n.º 95 e da intensa otimização dos gastos públicos, busca-se 

empreender esforços junto aos outros entes federados, com o intuito de 

fomentar/captar recursos financeiros, no sentido de complementar os recursos 

municipais, os quais estão sendo cada vez mais investidos na Assistência Social” 

argumenta o participante da pesquisa G 5, que com base nas reflexões de Raichelis 

(2019) alerta em torno das negociações políticas sem a preocupação com a 

negociação da política pública. 

No que tange a operacionalização dessa política pública, quanto mais 

contemplar um quadro técnico qualificado tanto para execução dos programas e 

serviços, como para a gestão, bem como, a implantação das estruturas, mais o seu 

orçamento poderá encontrar um parâmetro de eficácia. Mas observa-se na sua 

regulamentação que na formação de fundos e das formas de financiamento e 

cofinanciamento, não são estabelecidos parâmetros mínimos a serem contemplados 

nas suas intervenções. 

Nesse sentido, Raichelis (2019, p. 456) argumenta que:  

 

[...] interessa aos governantes de todos os matizes ideológicos deixar a 
Assistência Social ‘livre’ de amarras legais para que possa continuar sendo 
‘moeda de troca’ política no jogo das relações entre governantes, dirigentes, 
poderosos e subalternos, 
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Nesse caso a obtenção de recursos financeiros para subsidiar a proteção 

social especial da assistência social advindos das emendas parlamentares. Como 

expõe Delgado (2016, p. 11), podemos imaginar que os recursos federais 

destinados, via emenda podem ou não, contribuir para que esses municípios 

organizem a oferta dos serviços relacionados a esse nível de proteção de acordo 

com as regras estabelecidas no âmbito federal. 

Além da ausência de percentual mínimo legalmente garantido pela CRFB de 

1988 em relação ao financiamento de investimentos mínimos pelos governos na 

consecução das atribuições da assistência social como política pública, os 

parâmetros para a implementação dos níveis de proteção social componentes do 

SUAS, comprometem sistematicamente os planejamentos e orçamentos nas três 

esferas dos entes governamentais. “O financiamento das ações do SUAS é feito no 

âmbito das três esferas de governo, atendendo a uma definição clara das 

competências e responsabilidades dessas esferas de governo [...]” (VIANA, 2011, p. 

6). 

As decisões de financiamento da assistência social, baseadas no pacto 

federativo envolvem pressupostos políticos e institucionais que é a 

corresponsabilidade, o repasse automático regular fundo a fundo, para as esferas 

subnacionais, visando os serviços continuados integrados como os benefícios, o que 

deveria ser um financiamento público condizente com o volume de demandas 

territoriais. No entanto: 

 

Ao instituir o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em 1995, a 
LOAS criou um mecanismo de acompanhamento e controle da trajetória dos 
recursos previstos e aplicados na área, o que possibilita estabelecer uma 
gestão transparente dos recursos públicos, que deve obedecer às diretrizes 
da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e deve ser aprovada e 
fiscalizada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
(BOSCHETTI; TEIXEIRA, 2009, p. 116). 

 

Por isso a indefinição do percentual mínimo para os investimentos na 

assistência social, transita pela constituição dos fundos, a partir da obtenção das 

receitas oriundas da dotação orçamentária da União, de receitas de aplicações 

financeiras do fundo; transferências de outros fundos, mas que não evita esse 

contexto de vulnerabilidade que envolve o seu financiamento. Os impasses com a 
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“[...] reprodução de um traço tradicional de negociação política no interior da gestão 

pública, [...]”, o que compromete: 

 

[...] a consolidação de um movimento nacional de afirmação do Sistema 
Único de Assistência Social, mediante a disposição dos programas, projetos 
e benefícios da Assistência Social aos níveis de proteção social básica, 
especial e gestão do Sistema Único de Assistência social (MADEIRO; 
OSTERNE, 2014, p. 23). 
 

Reitera-se a mobilização em torno do estabelecimento de segurança para o 

financiamento da assistência social. Essa mobilização vem sendo enfatizada em 

especial nas conferências conforme exposto nos quadros 1, 2 e 3. Cada política 

pública da seguridade social tem seu orçamento e financiamento, o que sugere que 

na execução dessas políticas os entes responsáveis atuam na direção de cumprir o 

que cada uma representa em termos de direitos. O que não se identifica nessa 

mobilização é o “inter” apoio entre políticas visando o fortalecimento em especial da 

assistência social. Se nem as atividades intersetoriais ocorrem como a aglutinação 

de esforços em torno do orçamento da assistência social vai ocorrer. 

Mesmo que a seguridade social contemple recursos para essa política 

pública, na sua particularidade a inexistência de percentual mínimo representa uma 

das principais pautas do controle social. Conforme exposto no referencial teórico, as 

conferências têm incluído o financiamento da assistência social como tema principal 

ou complementar, argumentando-se a necessidade de afiançamento dos valores 

condizentes com a envergadura da sua atribuição constitucional: política pública 

mediadora entre a exclusão e a inclusão com igualdade, dignidade e justiça social. 

 Nessa direção as mobilizações em torno do  planejamento orçamentário e 

financeiro, nas três esferas de governo, devem mostrar o grau de compromisso dos 

entes federados para superação do processo que evidencia os municípios estarem 

assumindo a maior responsabilidade na condução de uma política pública com a 

dimensão da assistência social, o que contradiz as bases do pacto pelo 

compartilhamento de responsabilidade, constituindo um processo que se pode 

denominar de prefeiturização e que não significa a municipalização da assistência 

social. É preciso constituir uma legislação com previsão do pacto federativo que 

possa conter o desfinanciamento e o subfinanciamento em curso. A falta de 

orçamento para o financiamento inviabiliza o planejamento e a execução da 
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assistência social isenta das amarras legais (RAICHELIS, 2019) para ser utilizada 

como moeda de troca. 

  O impacto da EC 95 reforça esse desfinanciamento, o subfinanciamento e a 

repercussão na desproteção social como resultado das resistências políticas que 

esse processo evidencia. As implicações desse retrocesso quanto à consolidação da 

assistência social são oriundas de decisões políticas e são eticamente prejudiciais 

ao processo, o qual conjuga o impacto da pandemia na vida da população. 

Investir na consolidação de uma política pública que responde 

prioritariamente pelas consequências da pandemia deveria também estabelecer um 

piso emergencial de aporte à assistência social a médio e longo prazo, que 

estivesse compromissado nos instrumentos orçamentários (PPA, LDO e LOA) das 

três esferas governamentais, o que daria segurança às gestões executoras da 

assistência social continuarem no processo de sua implantação, tal como se 

constitui a preocupação com a necessidade apresentada pelo participante G1 

quanto tem diante de si a  “[...] previsão de edificação de uma nova sede para 

funcionamento do Conselho Tutelar [...]”, porém, evidencia essa demanda como um 

desafio aos investimentos para a proteção social. 

Nesse sentido, importante destacar que apesar de não estar mencionado nos 

níveis de proteção do SUAS como estruturas e serviços, os conselhos tutelares se 

caracterizam como órgãos autônomos. No entanto, pelo fato de terem a atribuição 

definida no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), de se constituírem no 

recurso de defesa intransigente da proteção social relacionado ao segmento da 

criança e do adolescente, os municípios têm a prerrogativa de definirem a 

vinculação institucional dos conselhos tutelares, tanto financeira, como 

administrativa e tecnicamente a um dos entes da gestão municipal. Comumente a 

vinculação do conselho tutelar acaba sendo com a gestão da assistência social, 

porém, compete à gestão municipal oportunizar as condições físicas, logísticas e os 

custos com os honorários dos conselheiros. Mas onde o conselho tutelar é vinculado 

à gestão da assistência social, esta investe recursos financeiros com capacitações 

em especial, na aquisição e manutenção de veículos, da logística e manutenção dos 

serviços pelos conselheiros tutelares poderem atuar cumprindo suas atribuições 

legais. 

Por isso: 
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É no financiamento, e principalmente, no orçamento público que se 
percebem sinais do projeto político da gestão pública; sabendo que o 
financiamento é parte constitutiva dessa gestão pública e espaço de 
planejamento e avaliação da política de Assistência Social. (MADEIRO; 
OSTERNE, 2014, p. 24). 
 

Mesmo se tendo o respaldo na NOB SUAS/2012 a qual ratifica o Art. 30 da 

LOAS e define  como requisitos mínimos para que os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios recebam  os recursos referentes ao cofinanciamento federal (a 

existência do conselho de assistência social instituído e em funcionamento; o plano 

de assistência social elaborado e aprovado pelo conselho de assistência social; o 

fundo de assistência social criado em lei e implantado; acrescentando a alocação de 

recursos próprios no fundo de assistência social),  o fundo local mostra insuficiência 

para a condução do processo interventivo nas demandas sociais populacionais na 

esfera local. “O fundo público nunca esteve tão capturado e subsumido aos 

interesses do grande capital quanto nos dias atuais” (SOUZA et al, 2018, p. 02). 

De acordo Paiva et al (2016, p. 6-7): 

 

[...] o Novo Regime Fiscal estabelece um ajuste fiscal de longo prazo que 
determina o congelamento das despesas primárias da União nos patamares 
de 2016, em termos reais, defendido na Exposição de Motivos como 
mecanismos para garantir a ‘sustentabilidade da despesa pública’, sem 
refletir, portanto, possíveis alterações da dinâmica socioeconômica. Isto 
significa que o tamanho do orçamento da União, durante vinte anos, 
passará a ser determinado pelo volume de gastos efetuados em 2016 (em 
termos reais), e não mais pela estimativa de receitas para o exercício de 
vigência da lei orçamentária.  

 

 Como se trata de uma legalização do desfinanciamento previsto pela EC 95 

recente, pode ainda estar sendo um fator de assimilação para o ordenamento dos 

orçamentos locais, quando o financiamento passará a ficar restrito e as demandas 

permanecerem, o que não deverá se tornar uma base do discurso dos governos que 

as suas atribuições e intervenção se encontram cerceadas devido a escassez de 

recursos financeiros. Esse cenário corrobora a posição de governos que podem 

assumir uma concepção de que a gestão pública passe a “[...] referir-se apenas à 

ideia de gestão mercadológica de demandas e de necessidades dos cidadãos para 

permitir maiores possibilidades de uma possível eficácia e eficiência no processo 

decisório” (MADEIRO; OSTERNE, 2014, p. 11). 

Nessa direção se identificam as diretrizes assumidas pelos governos que 

perpassam a condução do Estado quando os governos assumiram a lógica de 
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beneficiar o capital em detrimento do enfrentamento da pobreza e vulnerabilidade 

social, deixando de cumprir as suas atribuições definidas pela CRFB de 1988, da 

promoção do bem-estar da população. É evidente a lógica neoliberal com práticas 

ultraliberais sobre a razão do Estado. A sua atribuição prerrogativa é de servir bem a 

população, pois o Estado é um agente a serviço da população e não um balcão de 

negócios a serviço do capital. A posição política e ideológica assumida pelos 

governos brasileiros até o ano de 2002, em especial após a decretação do 

Consenso de "Washington" de 1989, contradiz os preceitos constitucionais do 

Estado democrático de direito. Esse consenso se constitui em uma espécie de 

cartilha para orientar os preceitos políticos dos governos sob a lógica neoliberal em 

curso desde os anos de 1970. 

As práticas dessa opção política dos governos, na recente trajetória histórica 

brasileira interferem na definição da CRFB de 1988, a qual regulamenta o 

financiamento da seguridade social e define os recursos para a operacionalização 

de políticas públicas entre elas assistência social, mas não assegura a aplicação, 

pelos governos, de percentuais mínimos tanto para a fase de sua implementação, 

como na implantação da assistência social, a partir de sua regulamentação. 

Percebe-se um “jogo” político de avanços e resistências regulamentados pelas pela 

CRFB de 1988, a qual garante a assistência social como política pública, mas deixa 

seu financiamento à mercê dos interesses dos governos neoliberais. As práticas 

políticas de ordem neoliberal afetam o SUAS, por se tratar de uma política de 

austeridade fiscal, como regulamentou a EC 95, fazendo com que os processos da 

assistência social em curso corram o risco de retroceder no atendimento da 

população em condição de pobreza e vulnerabilidade social. As limitações impostas 

pela EC 95 restringem os avanços da assistência social em relação a abrangência 

na inclusão social. “A seguridade social, como um sistema de proteção frente aos 

riscos da incapacidade laboral, dos ciclos de vida e condições de saúde, é uma 

conquista civilizatória dentro dos limites da ordem capitalista” (COSTA; VALLE, 2017, 

p. 7), por conseguinte diretamente a assistência social, por ela ser a política pública 

de ação direta com a população em estado de vulnerabilidade e risco social e por 

não estar garantida com base nos percentuais mínimos para seus investimentos. 

As abordagens acerca do impacto e das consequências da emissão da EC 95 

em 2016, sobre a implementação de políticas públicas, visando a concretização dos 

direitos sociais constitucionais, requer apontamentos e análises inferenciais acerca 
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do financiamento e do orçamento governamental. Dito isso, é importante resgatar 

enunciados da base teórica deste estudo para subsidiar acerca dessa legislação 

sobre a política pública de assistência social em particular. Mesmo com a continuada 

mobilização e reivindicação para se definirem os percentuais obrigatórios e que se 

assegurasse as condições de financiamento para implementar as estruturas e 

serviços municipais, durante todos esses anos após a LOAS, não sensibilizou os 

governos a partir do ano de 2016 e sim é emitida a emenda constitucional 95 no ano 

de 2016, como um novo regime fiscal que limita as despesas primárias pelos 20 

anos seguintes. 

Pode-se considerar que a ideologia neoliberal introduzida no Brasil pelos 

governos Collor e FHC, visaram o fortalecimento da economia sem priorizar os 

gastos com as políticas públicas, o que foi de certa forma revisto pelo governo Lula 

com ascensão das políticas públicas. É contra esse avanço dos governos Lula e 

Dilma que o “[...] o objetivo da EC 95/2016 é fazer justamente o contrário. Reforçar, 

com o limite dos investimentos públicos [...]” (MARIANO, 2017, p. 274). 

Seguindo o que afirma Mariano, (2017, p. 261) “a consequência disso tudo é 

o sucateamento das políticas sociais [...], colocando em risco a qualidade de vida da 

população brasileira”. 

 Pelas definições desse novo regime não serão permitidos crescimentos nas 

despesas totais e reais do governo acima da inflação, nem mesmo se a economia 

estiver em ascensão. Ou seja, só serão realizados investimentos em uma área se 

em contraponto forem reduzidos investimentos financeiros na outra. 

 

Essa prospecção é objeto de críticas uma vez que a sociedade brasileira é 
composta a grande maioria por uma população pobre ou muito pobre, 
altamente dependente de serviços públicos. Se hoje a prestação estatal não 
é suficiente para prover as necessidades básicas dos cidadãos, há vários 
questionamentos sobre se NRF não acarretará um grande retrocesso aos 
avanços sociais até hoje conquistados sob a justificativa de um ajuste fiscal 
(CASSI; GONÇALVES, 2020, p.46). 

  

Como exposto no referencial teórico desse estudo, as ameaças à Política 

Pública de Assistência Social, a partir da EC 95 de 2016, amplificam-se a medida em 

que nos processos sociais ocorre o crescimento econômico e demográfico durante o 

período de vigência da emenda e impasses inesperados como os decorrentes da 

pandemia, que atingiu a sociedade brasileira como um todo. Esses aspectos e os 

apontados no decorrer deste estudo permitem uma reflexão acerca das ameaças ao 
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SUAS em que suas estruturas estarão propensas a um colapso, ou seja, as 

demandas populacionais não retrocederam, ao contrário, elevaram-se. Não se trata 

de ressaltar que essa política pública tivesse na sua concepção uma base ingênua 

ou frágil, ao contrário, a assistência social representa uma das mais sólidas bases 

do processo que deve interferir no enfrentamento da desigualdade social. O 

aumento da pobreza e exclusão não se deve à política pública de assistência social 

e sim a todo um contexto de rearticulação do capital defendida pelos governos 

neoliberais. 

O entendimento equivocado quanto à relevância dessa política pública para 

as transformações societárias previstas pela lógica da justiça social, bem como, a 

sua vulnerabilidade enquanto processo que passa pelas interferências dos governos 

que assumem a lógica neoliberal para orientação de sua gestão. Esses fatores 

afetam a implementação e a implantação do SUAS, ou seja, de seus serviços, 

estruturas, equipes técnicas, organização da gestão. 

A EC 95 de 2016 se tornou uma ameaça que pode levar ao extermínio da 

assistência social como política pública. A assistência social tem a responsabilidade 

de proporcionar o acesso aos direitos ao menos aos mínimos necessários, o que a 

médio e a longo prazo significa enfrentamento da exclusão social. Para a noção de 

Estado de exceção não interessa o bem-estar e cidadania. Para uma sociedade 

conduzida pela lógica neoliberal se faz necessária a presença da exclusão, como 

também para o capital interessa a manutenção de segmentos populacionais em 

situação de vulnerabilidade e risco social. Para essas opções ideológicas e políticas 

não há o significado de igualdade e justiça social. A inclusão pretendida pela política 

pública de assistência social é aquela que tira o sujeito do anonimato, da miséria e o 

faz circular nos meios sociais, por meio de intervenções qualificadas, para o que a 

legislação exige profissionalismo, competência de gestão e avanço no bem-estar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O propósito do estudo desenvolvido, que culmina nessa dissertação, orienta-

se pelo objeto acerca dos efeitos da emenda constitucional (EC) 95 de 2016, no 

financiamento e na operacionalização da política da assistência social, bem como as 

implicações ao desenvolvimento dos municípios circunscritos na regional de 

assistência social de Pato Branco-PR. Esse objeto sustenta a questão de pesquisa 

que indaga como vem ocorrendo o processo de financiamento e operacionalização 

da política pública de assistência social com a emissão da Emenda Constitucional 

95 em 2016, no contexto de municípios circunscritos na Regional de Pato Branco-

PR? 

Concluídas as etapas de estudos e pesquisas que resultaram nos conteúdos 

apresentados nesse documento, têm-se os elementos que possibilitam responder 

essa questão. Mesmo que o lapso temporal apresentado seja de apenas quatro 

anos, é possível afirmar que a EC 95 já demonstra efeitos sobre a previsão 

orçamentária e repasse de recursos por meio do processo fundo a fundo aos 

municípios, o que interfere na operacionalização e ampliação do SUAS com sua 

consolidação em curso. Dois eventos relevantes aconteceram no período temporal 

estudado (2017-2021): as eleições para presidência em 2018 e a pandemia 

decretada em 2020. Esses dois eventos sugerem ampliação na circulação de 

dinheiro, uma vez que é histórico o fato de os governos ampliarem o repasse de 

recursos financeiros em períodos que antecedem eleições. Segundo a pandemia 

como calamidade sanitária universal, requereu ampliação de recursos para 

financeiros nos campos da saúde, habitação e assistência social em especial, dadas 

as peculiaridades do isolamento e do atendimento à população perante o quadro de 

contaminação, tratamentos e encaminhamentos necessários. O governo brasileiro 

emitiu um programa de repasse de recursos direto à população, denominado auxílio 

emergencial, o qual requereu esteve vinculado à assistência social, mas que pelo 

caráter temporário não representa em si um acréscimo ao orçamento dessa política 

pública. Logo, as demais frentes da assistência social permaneceram com as 

mesmas bases orçamentárias. 

A resposta para a questão de pesquisa pode ser elucidada, afirmando-se que 

a EC 95 de 2016, afeta uma das mais relevantes políticas públicas de enfrentamento 

a desigualdade social, quando ela impõe estagnação a um processo em fase 
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preliminar de implantação. Preliminar, pois em termos do que preconiza a CRFB de 

1988 e a LOAS de 1993, não basta acolher uma demanda da população indicada 

como prioritária, porque na medida em que se reconhece a universalidade dela, ou 

seja, a quem dela precisar, pode-se também reconhecer que a base dessa política 

não se restringe a concessão material, por conseguinte os programas e as 

intervenções instituídas nos três níveis de proteção que a assistência social tem sob 

sua atribuição legal, o processo emancipatório necessário a superação da 

desigualdade social. 

Portanto, a desconstrução dessa política pública em curso, decorrente de 

medidas governamentais ultraliberais, condizentes com os referenciais de um 

Estado neoliberal e de governos compromissados com o capitalismo, a manutenção 

da divisão de classes e a existência da pobreza, retrata um retrocesso nos direitos 

sociais. 

Com a finalização do estudo e das pesquisas, retomando seus objetivos, 

pode-se considerar que o texto apresenta a estrutura organizativa do SUAS prevista 

pelas políticas públicas em relação ao investimento estatal para a sua execução. 

Porém, um aspecto a se destacar, acerca dos investimentos, relaciona-se aos 

montantes de recursos para que a assistência social pudesse ter avançado mais 

celeremente. A pesquisa referenda os desafios e limitações que as gestões 

encontram para que essa política pudesse se encontrar mais consolidada. 

Em relação ao SUAS e aos três níveis de proteção social condizentes com os 

critérios de implementação da assistência social nos municípios da Regional de Pato 

Branco, apresenta-se como esses se encontram implementados até o período da 

pesquisa. Logo, pode-se considerar que por mais que se tenha entendimento de que 

poderiam se encontrar mais avançados, aqueles municípios oferecem uma base 

mínima para o atendimento populacional. 

No tocante aos processos de implementação das orientações da EC 95 de 

2016, pode-se considerar que os valores relativos aos orçamentos apresentam a 

disposição de congelamento preconizado por essa EC. 

Considerando os aspectos apontados nesse item ao responder a questão 

central dessa pesquisa, pode-se analisar que enquanto o cenário da pobreza, 

revelado pelo contingente populacional que acessa transferência de renda, a 

microrregião pesquisada (Regional de Assistência Social de Pato Branco-PR) se 

encontra diante de desafios ao desenvolvimento para além do crescimento 
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econômico. Uma sociedade desenvolvida apresenta em seu processo redução das 

desigualdades, bem-estar de seu povo. Relações democráticas, condições dignas 

de trabalho, renda condizente com as necessidades humanas. Diretos sociais 

suficientes para responder as demandas populacionais. Na matriz do 

desenvolvimento deve-se expressar a capacidade política de reflexão e produção de 

estratégias que permitam uma população se sentir segura, coparticipe, compreender 

os desafios e se comprometer com a sua condução. 

Nessa direção, entende-se que a fragilização das intervenções da assistência 

social em enfrentar a pobreza, a vulnerabilidade e a exclusão social, compromete os 

preceitos do desenvolvimento. A região estudada evidencia esse desafio. 

Como desafios para sustentar a afirmação de como o desenvolvimento 

regional ocorre em regiões vulneráveis, ter-se-ia que averiguar quali e 

quantitativamente o percurso da assistência social desde o período de sua 

regulamentação, bem como os desafios enfrentados e superados em sua 

implementação pelos entes governamentais locais e as contribuições decorrentes da 

sua operacionalização no enfrentamento da desigualdade local e regional. 

O fato de os recursos terem sido limitados pelas diretrizes da EC 95 de 2016 

coloca em evidência a necessidade de se estudar a assistência social, 

avaliativamente, entre o planejamento e as alterações e avanços decorrentes da sua 

operacionalização, como forma de expor a sua relevância social, em continuidade 

aos estudos sobre a região e as políticas públicas pós CRFB de 1988. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos gestores 

Questionário: 

 

Este é um roteiro preliminar para composição do instrumento de coleta de 

dados com os gestores/secretários municipais de Assistência Social dos municípios 

elencados para a pesquisa. 

Os sujeitos da pesquisa serão convidados a responder perguntas objetivas e 

discursivas considerando os objetivos da pesquisa. 

Data: ____/____/_____  

Nome:__________________________________________________________ 

Função:_________________________________________________________ 

Município:_______________________________________________________ 

 

1.  Como o(a) Senhor (a) entende a contribuição da assistência social para o 

enfrentamento das situações de vulnerabilidade e riscos sociais da população do 

município? 

 

2. Qual é a estrutura do SUAS existente no município? 

 

3. Essa estrutura está sendo suficiente?  O que seria necessário ser ampliado ou 

implementado?  

 

4. Quais os avanços que a assistência social teve no município?  

 

5. Qual é a previsão de investimentos no SUAS a curto e médio prazo para poder 

atender a população? 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

APÊNDICE B - Questionário aplicado aos contadores 

 

Questionário: 

 

Este é um roteiro preliminar para composição do instrumento de coleta de 

dados com os contadores/controle interno das prefeituras dos municípios elencados 

para a pesquisa. 

Os sujeitos da pesquisa serão convidados a responder perguntas objetivas e 

discursivas considerando os objetivos da pesquisa. 

Data: ____/____/_____  

Nome:__________________________________________________________ 

Função:_________________________________________________________ 

Município:_______________________________________________________ 

 

1. Quais foram os recursos repassados pelo estado do Paraná e pelo Governo 

Federal nos últimos 4 anos destinados ao Fundo da Assistência Social? 

 

2. Como foram destinados os recursos para o custeio? 

 

3. Qual foi a contrapartida do município? 

 

4. Quais foram os montantes recebidos pelo município em relação a assistência 

social?  

 

5. Como estes recursos foram distribuídos a ano a ano? 

 

6. Qual foi o montante investido pelo município ano a ano? 

 

7. Os recursos foram insuficientes? Se sim quanto ficou faltando de recursos? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - CANOINHAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Convidamos você para participar da pesquisa EMENDA CONSTITUCIONAL 95:  

A OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO 

CIRCUNSCRITO AOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE PATO BRANCO-PARANÁ6 

sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Luiza Milani7, cujo objetivo é o de analisar 

as interferências da Emenda Constitucional 95 na operacionalização da política da 

Assistência Social e o impacto para o desenvolvimento social dos municípios circunscritos 

na Regional de Pato Branco – Paraná. Sua participação é voluntária. Os potenciais riscos 

aos participantes da pesquisa seriam os prováveis constrangimentos ocasionados ao terem 

que responder com dados e estes não se encontrarem disponíveis ou atualizados. Para se 

evitar essa situação a coleta de dados se dará por meio de um roteiro com questões 

fechadas e abertas, enviadas por meio eletrônico com um prazo determinado para devolver 

a resposta. Ainda se solicitará a assinatura deste termo pelo qual o participante concorda de 

livre e espontânea vontade participar como voluntário da pesquisa acima identificada. 

Também, participante poderá discutir com o pesquisador responsável sobre a decisão em 

participar e está ciente do objetivo da pesquisa, bem como da sua justificativa. Sua 

contribuição é fundamental, uma vez que pode contribuir ao mostrar como anda na 

realidade a vida as pessoas com a pandemia. Mostrar esse cenário e seus desafios visa 

subsidiar o fortalecimento das políticas públicas universais em especial a assistência social, 

que vem sendo demandada intensivamente com o advento da pandemia. Mesmo depois de 

consentir com sua participação nesta pesquisa você poderá desistir de continuar 

participando e tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa. Os resultados da pesquisa ora pleiteada e a ser desenvolvida será 

apresentado e publicado ao seu término, previsto para final do ano de 2021, quando será 

apresentado artigo científico. Você não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, em 

forma de documentos entregues aos entes governamentais como também, os resultados da 

pesquisa serão divulgados em eventos que abordem o tema central da pesquisa. Em ambas 

 
6 Houve alteração do título no decorrer da pesquisa.  
7 Professora orientadora da dissertação até início de março de 2022. 



112 
 

as formas de divulgação, não haverá indicativos de sua identidade, ou seja, será 

resguardada sua identidade. Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em 

contato com a pesquisadora pelo telefone (47)3622-9999, (42-99825-4386,  email 

marialuiza@unc.br ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa-

CEP/UnC, na Av. Presidente Nereu Ramos, 1071, Jardim Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 

3641-5500 e/ou e-mail comitedeetica@unc.br 

Eu................................................................................................................, fui informado (a) 

sobre o que a pesquisador quer fazer e porque precisa de minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por isso, eu concordo em participar do estudo, sabendo que não vou ganhar 

nada e que posso desistir quando quiser, sem qualquer explicação. Este documento é 

emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora, ficando 

uma via com cada um de nós. 

 

 

Data: ____/____/______                            

 

 

 

 

 

        _____________________________________ 

                   Assinatura do participante  

 

 

 

 

 

 

     Assinatura do pesquisador responsável                                   

    MARIA LUIZA MILANI    CRESS 2156 11 R 

 


