
Em 2017 esse déficit foi de 21,76%, em 2018 foi de 37,52% e em 2019, de 
29,16%. As reduções orçamentárias dos últimos anos afetam diretamente os valo-
res repassados para o aprimoramento da gestão e execução dos serviços, progra-
mas e projetos cofinanciados pela União e transferidos aos estados e municípios. 

No SUAS os serviços são ofertados de forma continuada e planejada sendo seu 
financiamento imprescindível à efetivação dos direitos constitucionalmente garan-
tidos à população em situação de vulnerabilidade social. Assim o déficit orçamen-
tário prejudica diretamente o atendimento dos usuários da Assistência Social. Da 
mesma forma dificulta a manutenção dos equipamentos e permanência dos traba-
lhadores no sistema. 

A AUSÊNCIA DE RECURSO nas ações de proteção social básica equivale a:
•  Diminuição dos atendimentos nos Centros de Referência da Assistência 

Social de cerca de 10 milhões de pessoas e famílias por ano em situação de 
desemprego, fome e eminência de violência doméstica, entre outras. Destacan-
do a necessidade de proteção a públicos específicos como: idosos, pessoas com 
deficiência e crianças.

A AUSÊNCIA DE RECURSO nas ações de proteção social especial equivale a:
•  Diminuição dos atendimentos nos Centros de Referência Especializado da 

Assistência Social de cerca de 50% dos atendimentos às pessoas e famílias em 
situação de violência doméstica ou comunitária;

•  Diminuição dos atendimentos às pessoas em situação de rua em aproximada-
mente 280 mil por mês e possibilidade de fechamento de equipamentos de aco-
lhimento e fechamento de centros POP em cenário de aumento deste grupo popu-
lacional frente à crise econômica;

•  Diminuição das equipes que atendem e identificam pessoas na rua incluindo 
crianças e adolescentes em trabalho infantil ou exploração sexual que impacta 
na redução por cerca de 700 mil atendimentos;

•   Diminuição de 133 mil vagas em serviços de acolhimento institucional 
(abrigos, casas lares, casas de passagens e residências inclusivas) que impacta na 
redução de 39 mil vagas para crianças e adolescentes, 58 mil vagas para idosos e 
27 mil para adultos desabrigados ou em situação de rua.

O SUAS atua como uma política setorial que garante o sistema de proteção 
social. A fragilização desse sistema impacta no baixo desenvolvimento social e 
econômico local constituindo círculo vicioso de difícil ruptura. 

Nesse sentido, o baixo investimento na política pública de assistência social 
impacta diretamente no empobrecimento da população com o aumento do 
índice de violência familiar e social.

Brasília/DF, 11 de abril de 2019.

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS

NOTA REFERENTE AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS disciplina que a gestão das ações 
na área de Assistência Social fica organizada sob a forma de sistema descentraliza-
do e participativo, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. O financiamen-
to desse sistema ocorre por meio de transferências automáticas na modalidade 
fundo a fundo, numa lógica de gestão compartilhada envolvendo União, estados, 
Distrito Federal e municípios para o aprimoramento da gestão e execução de servi-
ços, programas e projetos. 

O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, composto por representa-
ção governamental e da sociedade civil, no uso das competências que lhe atribui a 
Lei nº 8.742/1993, aprecia e aprova, por meio de Resoluções, as Propostas Orça-
mentárias apresentadas pela Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS 
para a Política de Assistência Social.

Nos anos de 2017, 2018 e 2019 a Lei Orçamentária Anual - LOA não tem con-
templado na plenitude os valores aprovados pelo Conselho para as Ações destina-
das ao apoio à gestão e a execução dos serviços, programas e projetos ofertados 
pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Quadro 1: Orçamento aprovado pela Resolução do CNAS em comparação ao 
Orçamento aprovado na LOA

 

Fonte: http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes
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