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APRESENTAÇÃO

A IX Conferência Nacional de Assistência Social tem grande importância neste tempo em que comemoramos 20 anos de 
promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e 8 anos de construção e empenho pela consolidação do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS. 

O Brasil, no processo das conferências de 2013, debateu sobre o SUAS nos mais diversos territórios em 97% dos municípios 
brasileiros. Desta vez, um diferencial caracterizou todo o processo que agora culmina na IX Conferência Nacional e que a distingue 
das demais Conferências anteriores, realizadas em um intervalo de 15 anos. A base desta diferença foi justamente “o ato de 
conferir” a situação do SUAS em todo o país por meio do monitoramento das deliberações das Conferências de Assistência 
Social desde a Conferência de 2005 até 2011. Assim, o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, com este formato novo, 
procurou oportunizar que em cada esfera de gestão fosse possível avaliar localmente para propor melhor e mais adequadamente 
às diferentes realidades. 

Como sabem, o Tema Geral da IX Conferência Nacional é “Gestão e Financiamento para a efetivação do SUAS” e para debatê-lo, 
em sua magnitude, identificamos 6 eixos: o cofinanciamento obrigatório da Assistência Social; Gestão do SUAS:  Vigilância 
Socioassistencial, Processo de Planejamento, Monitoramento e Avaliação; Gestão do Trabalho; Gestão de Serviços, Projetos e 
Programas Socioassistenciais; Gestão de Benefícios e Transferências de Renda no Âmbito do SUAS e a Regionalização. E a Avaliação 
Nacional do SUAS foi pautada justamente por estes Eixos.

O presente Caderno de Avaliação e Recomendações apresenta dois importantes materiais:

1) A Avaliação realizada pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e pela Secretaria Nacional de 
Assistência Social – SNAS em torno das deliberações  das Conferências Nacionais de 2005, 2007, 2009 e 2011 e

2) As Deliberações de Conferências anteriores recomendadas pelas Conferências Estaduais a permanecer na agenda do 
SUAS (as Recomendações).

Assim, o atual documento reúne a análise executada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e pela Secretaria 
Nacional de Assistência Social (SNAS) acerca das deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social realizadas de 
2005-2011. Em outras palavras, em conformidade com o que ocorreu nas demais esferas, foi avaliado o acúmulo da política de 
assistência social em termos de construção, realização, impedimentos e dificuldades  que oportunizaram um diagnóstico,  portanto,  
que  permitirá  identificar  as deliberações realizadas, em andamento ou ainda não realizadas.

E, em conformidade com o que foi amplamente divulgado, a compreensão utilizada nas Conferências de Assistência Social 
apontavam qualiquantitativamente para: 

• Deliberações Implementadas: aquelas consideradas concluídas e atendidas;
• Deliberações em andamento: aquelas consideradas em processo de implementação.
• Deliberações não implementadas: aquelas consideradas não realizadas.

Em relação à metodologia adotada pelo CNAS, cabe esclarecer que a SNAS incluiu a categoria “Outras Situações” para 
classificar aquelas deliberações consideradas já superadas, em razão do avanço da legislação e normativas, do próprio processo de 
implementação do SUAS, ou por versarem sobre temas que extrapolam a competência do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS).

Ressalte-se que, no processo de análise, e que foi de grande aprendizado, algumas percepções foram de grande impacto 
para aquilo todos nós almejamos que é justamente implantar nesta IX Conferência Nacional de 2013, o lugar do monitoramento 
sistemático das deliberações emanadas nas Conferências de Assistência Social. O processo desencadeado pela avaliação efetuada, 
sem duvida, foi muito esclarecedor e nos coloca diante de algumas situações que precisam ser destacadas:

1) Grande parte das deliberações objeto da análise demonstrou ser de natureza permanente, o que gera um impacto 
expressivo no percentual de deliberações que são classificadas na situação de “em andamento”; 

2) Existem Deliberações que possuem claro caráter pontual, e que possuem um ponto de definição a partir de sua 
consecução;

3) A natureza múltipla é outra característica interessante que se encontra em deliberações que possuem caráter permanente 
ou pontual, mas sempre uma multiplicidade de demandas envolvidas; 

4) Um expressivo número de deliberações possui caráter intersetorial e apenas se estabelecem por meio de parcerias, nem 
sempre disponíveis ou factíveis. Exemplos são as deliberações que envolvem ações entre e com Ministérios, entre e com outros 
órgãos ou mesmo entidades da sociedade civil;

5) O caráter nacional de uma deliberação diz respeito ao desenvolvimento da questão apresentada para as três esferas de 
governos e o caráter federal diz respeito ao desenvolvimento da questão a ser executada pelo Governo Federal. Muitas vezes, 
essas imprecisões dificultam perceber a real situação de uma dada deliberação.

Ao apresentar este material para a IX Conferência Nacional fica muito claro que vivenciamos um momento ímpar onde predomina 
uma importante ação educativa para o controle social do SUAS e que nos coloca diante da magnitude do ‘ato de deliberar’.

Conselho Nacional de Assistência Social CNAS
IX Conferência Nacional de Assistência Social, dezembro de 2013
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                                    Análise do Conselho Nacional de Assistência Social 

Entre 2005 a 2011 foram deliberadas 70 deliberações para o Eixo 1. A análise das deliberações levou em consideração o 
agrupamento desde 2005 das deliberações do Eixo 1 em Blocos de assunto, quais sejam: 

a) custos dos serviços socioassistenciais; b) controle social do financiamento; c) financiamento e cofinanciamento; 
d) fundos de assistência social; e) ciclo orçamentário; e) normatização e f) índices do SUAS. 

Das 70 deliberações, 20 deliberações (28,57%) foram implementadas; 45 (64,28%) estão em andamento e 3 (4,28%) não 
foram implementadas. 

A evolução das deliberações das conferências nacionais de Assistência Social levam em consideração tanto os aspectos 
do financiamento e cofinanciamento da Política quanto questões de capacitação, consórcios públicos, ampliação dos pisos 
de proteção social, levantamento de custos dos serviços socioassistenciais, organização da gestão pública da política de 
Assistência Social (estruturação dos órgãos gestores), ampliação dos canais de participação e controle social da Política de 
Assistência Social, dentre outras.

O GT de Monitoramento analisou as deliberações e sua distribuição conforme bloco de assunto, tendo assim a 
configuração:
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Em relação a evolução dos recursos públicos da Assistência Social percebe-se pelos dados do Censo SUAS que há claramente 
o avanço do financiamento da política pública a partir de 2003. Por sua vez, é de se destacar, ainda, o grande desafio de 
avançar no financiamento para consolidar cada vez mais a construção da política pública de Assistência Social. Importante 
destacar também a importância e a luta histórica pela aprovação da Lei 431/2001 para que a Política de Assistência Social 
tenha garantia legal de recursos públicos vinculados ao orçamento.

Neste sentido pela figura abaixo temos o seguinte quadro: R$ 12,5 bilhões em 2002 para R$ 61,5 bilhões em 2013 em 
termos reais (IPCA).

A seguir, percebe-se a evolução da participação da Assistência Social.  tanto em relação aos gastos da União ( de 0,97% 
em 2011 para 2,87% em 2013- quase 3 vezes) quanto nos gastos  da seguridade social (de 4,20%  em 2002 para 10,64% 
em 2013, mais de 2 vezes. Ressalta-se que a ampliação dos recursos da Assistência Social é uma deliberação recorrente no 
âmbito das Conferências de Assistência Social.
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Ao se analisar a evolução dos recursos da União aplicados em Serviços, Programas, Projetos e Gestão percebe-se, 
conforme a figura a seguir que há aumento real na distribuição dos recursos, saindo no ano de 2002 de R$ 1,8 bilhões para 
7,1 bilhões (valores reais – IPCA). É de destacar que há um salto significativo entre os anos de 2011 a 2012, saindo de R$ 
3,8 bilhões para R$ 7,1 bilhões (com manutenção em 2013). É importante destacar que neste período houve a ampliação 
dos recursos por ocasião do Plano Brasil Sem Miséria, criação de equipes volantes, ampliação de CRAS e CREAS, criação do 
Acessuas Trabalho, a implementação da Busca Ativa, Programa CapacitaSUAS, IGD SUAS, dentre outros.
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Custos dos serviços socioassistenciais.   
A maioria das deliberações tratavam da definição, ajuste e ampliação dos pisos de proteção social compatíveis com 

os custos dos serviços, de acordo com as especificidades regionais. Por sua vez também foi deliberado que se realizasse 
levantamento do custo dos serviços socioassistenciais visando a definição de parâmetros de cofinanciamento com 
estabelecimento de índice de correção dos pisos de proteção social.

Em relação às deliberações avalia-se que como há ampliação dos recursos para a Política de Assistência Social, os pisos 
vem sendo ampliados e atualizados. 

Em relação ao levantamento do custo dos serviços socioassistenciais percebe-se que este é um grande desafio do 
Sistema. Também é importante ressaltar que foi lançada recentemente uma Chamada Pública do MDS em parceria com o 
CNPq que trata da contratação de Instituições de Ensino Superior (IES) para a realização de pesquisas sobre temas ligados à 
proteção e ao desenvolvimento social no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria e de programas, ações e serviços do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O Tema 6, Economia e financiamento das Ações de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, trata detalhadamente do levantamento dos custos dos serviços socioassistenciais, incluindo análise 
econômica das ações, serviços e benefícios socioassistenciais, desenvolvimento de metodologias de apropriação de custos, 
dentre outros.

Controle social do Financiamento
Parte das deliberações deste subtema tratou da realização de capacitação da população e conselheiros para participação 

ativa e incidência da participação nas fases que compõem a elaboração e execução dos instrumentos orçamentários (PPA, 
LDO e LOA). Outra série de deliberações foram ao encontro com a publicização dos processos orçamentários com ênfase 
na elaboração de emendas parlamentares, fortalecimento da atuação dos Conselhos de Assistência Social, estimulando a 
participação da sociedade civil no controle social da política de assistência social.

Em relação ao Controle Social foram desenvolvidas ações para capacitação de Conselheiros Nacionais, estaduais e 
municipais. Nesta perspectiva podemos citar como exemplos a Capacitação para conselheiros de Assistência Social Nacionais, 
Estaduais e do Distrito Federal realizada entre outubro de 2009 e janeiro de 2010 com participação de 349 conselheiros e 
a Capacitação para Controle Social nos Municípios: Assistência Social e Programa Bolsa Família executada entre 2010 a 
2012 que capacitou mais de 16.000 mil conselheiros em todo o território nacional. Atualmente está em curso o Programa 
CapacitaSUAS que contempla de forma permanente, a realização de cursos para conselheiros em todo o território nacional. 

Também é importante destacar a aprovação pelo CNAS da Resolução 04 de 13 de março de 2013, que cria a Política 
Nacional de Educação Permanente do SUAS (PNEP-SUAS), que contempla em seu conteúdo a realização de cursos presenciais 
e a distância para  trabalhadores do SUAS e conselheiros da Assistência Social em todo o território nacional.

O fortalecimento do controle social tem se dado também pela realização das Conferências de Assistências Sociais, que 
qualificam, democratizam e constroem a Política Pública de Assistência Social. Neste sentido, entre 2005 a 2011 foram 
realizadas 22.280 Conferências Municipais de Assistência Social, 108 Conferências Estaduais de Assistência Social e 4 
Conferências Nacionais de Assistência Social, com participação de milhares de pessoas em todo o processo.

Outra questão que merece destaque é a criação do IGD-SUAS no sentido de fortalecer e estruturar as ações dos Conselhos 
de Assistência Social. Por outro lado, reconhece-se que sua utilização ainda é um grande desafio para grande parte dos 
Conselhos. 

É importante destacar também que a utilização do IGD SUAS tanto por Estados e Municípios é algo a ser aprofundado pois 
percebe-se que há espaço para ampliação da utilização dos recursos destinados ao custeio das despesas do funcionamento 
dos Conselhos conforme pode ser observado na figura que se segue:
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Financiamento e Cofinanciamento
Grande parte das deliberações tratou da ampliação dos recursos da Assistência Social nas três esferas da Federação, 

aprovação da PEC 431/2001; recursos para criação de consórcios públicos; garantir recursos para assessoria técnica a 
municípios visando implantação de CRAS e CREAS, cofinanciar a implantação e ampliação de CRAS (incluindo unidades 
móveis) e CREAS e serviços continuados da PSB e PSE, garantir cofinanciamento de recursos humanos nas três esferas de 
governo e no Distrito Federal, dentre outros.

Em relação à distribuição do financiamento entre as três esferas da Federação percebe-se conforme o Censo SUAS 2012 
que a União detém a maior parcela do financiamento da Política de Assistência Social, sendo seguida pelos municípios e 
estados conforme figura que se segue:

É notório que o grande desafio para o financiamento da Assistência Social nas esferas federativas consiste na participação 
dos governos estaduais. Da mesma forma, caberia refletir sobre as possíveis estratégias de articulação junto aos estados que 
o CNAS adota (ou adotará) para que o financiamento estadual tenha acréscimo ao longo do tempo.

Ainda destaca-se a evolução da participação dos gastos com a Assistência Social em comparação com os gastos da 
Seguridade Social, que é crescente nos últimos onze anos conforme detalhado a seguir:
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Constituição Federal destinando 5% (cinco por cento) dos recursos do Orçamento da União Federal, Estados, DF e 
Municípios para custeio da Assistência Social. Até o presente momento não houve aprovação por parte do Parlamento 
brasileiro. 

Ao se analisar o impacto das deliberações que tratam da implantação de CRAS e CREAS e os serviços vinculados a PSB e 
PSE, percebe-se que houve ampliação da execução de tais equipamentos e serviços conforme pode ser visualizado na série 
de gráficos a seguir:

Os Planos Federais: Brasil sem Miséria, Viver sem Limite e Crack é Possível Vencer, que envolvem ações interministeriais 
e descentralizadas foram indutores para o aumento dos recursos em 2011.

As Lanchas da Assistência Social servirão para o transporte de equipe responsável pela oferta de serviços e ações, 
preferencialmente da Proteção Social Básica, vinculados aos CRAS. Têm por objetivo possibilitar o atendimento das famílias 
em situação de vulnerabilidade e ou risco social, que residam em comunidades com espalhamento ou dispersão populacional 
devido às características naturais específicas, como calhas de rios, regiões ribeirinhas e pantaneiras, áreas cujo acesso se da 
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pela malha hidroviária.  É fundamental esse meio de transporte para que as equipes volantes dos CRAS ampliem a atuação 
junto às famílias e comunidades que vivem em regiões ribeirinhas, de forma mais regular e sistemática.

Para acessar as lanchas os municípios devem: estar localizados em municípios da Amazonia Legal e Pantanal, ter indicado 
no Censo 2011 e 2012, ter um ou mais CRAS que atendam comunidade ribeirinha ou ter presença de famílias ribeirinhas 
no CADUNICO para programas sociais do governo federal, ter equipes volantes em pleno funcionamento e estar em área 
definida pela Capitania dos Portos como área de navegação tipo 1 correspondente às áreas abrigadas: lagos, lagoas, baias, 
rios e canais.

O cofinanciamento do Governo Federal assegura a doação da Lancha da Assistência aos municípios e um cofinancia-
mento no valor mensal de 7 mil, para manutenção.

Coerente com os critérios de elegibilidade, inicialmente as lanchas foram destinadas para: PARÁ – 33,  AMAZONAS – 42, 
MARANHÃO – 16, AMAPÁ – 01, ACRE – 09, RONDONIA – 04, RORAIMA – 06, MATO GROSSO – 06, MATO GROSSO DO SUL – 
01 e TOCANTINS - 05

Observamos que a entrega final das 123 lanchas aos municípios está vinculada ao aceite dos mesmos à oferta do 
cofinanciamento Federal e avaliação da Capitania dos Portos, o que pode gerar alterações nessa distribuição.

Analisando as deliberações que tratam do cofinanciamento de recursos humanos no âmbito do SUAS, percebe-se que há 
em pleno curso, a efetivação dos incentivos à gestão que possibilitam o custeio de recursos humanos da assistência social 
tais como o IGD-SUAS. Conforme prevê o Art. 6º-E: “Os recursos do cofinanciamento do Suas, destinados à execução de 
ações continuadas de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem  as equipes 
de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS (incluído pela Lei 12.435/2011)
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Fundos de Assistência Social
Em relação a este subtema as deliberações versaram sobre a consolidação dos fundos de assistência social como unidades 

orçamentárias; definição do ordenador de despesa como Secretário de Assistência Social; fiscalização do funcionamento 
dos Fundos de Assistência Social; alocação de recursos de cada esfera de governo com publicização/demonstração de sua 
execução; necessidade dos estados cofinanciarem benefícios eventuais; organização dos Fundos de Assistência Social para 
efetivamente financiarem a política de Assistência Social

Ao se consultar os dados do Censo SUAS 2012, há a seguinte conjuntura para a organização dos FMAS:

Em relação à definição do ordenador de despesa para os FMAS, tem-se a seguinte conjuntura a partir dos dados do Censo 
SUAS 2012:
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No tocante à frequência com que o Poder Executivo presta contas ao CMAS, o Censo SUAS aponta o seguinte:

Já ao se consultar a Estadic 2012 a conjuntura dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS quanto a organização é 
a seguinte:

Gestão financeira - Fundo
• Fundo de assistência social implantado em todas

as Unidades da Federação;
• No AC, RR, TO, PI, RN, PB, AL, SE, BA, SP, MS

e GO, o orçamento da assistência social era
executado parcialmente pelo fundo;

• No TO, o fundo não era uma unidade
orçamentária;

• No ES, o gestor do fundo não apresentava
relatório de execução dos serviços
socioassistenciais ao conselho;

• Na PB e MT, o ordenador de despesas não era
da área de assistência social.

IBGE, ESTADIC - 2012
44 	  
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A pesquisa Estadic, também trata do cofinanciamento estadual para os serviços e benefícios eventuais conforme pode 
ser visualizado a seguir:

Em relação ao tipo de cofinanciamento de serviços e benefícios feitos pelos estados, o comportamento pode ser 
visualizado a seguir:

Gestão Financeira - cofinanciamento
• 9 UFs realizavam cofinanciamento de serviços e benefícios eventuais
• 10 UFs cofinanciavam apenas serviços socioassistenciais

IBGE, ESTADIC - 2012
45

	  

Gestão financeira - CofinanciamentoGestão financeira – Cofinanciamento serviços e benefícios

IBGE, ESTADIC - 2012
47
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Ciclo orçamentário
Em relação a este sub-tema, as deliberações trataram em sua maioria de: Assegurar que, na elaboração e aprovação 

do PPA, LDO e LOA, a assistência social seja reconhecida como política pública, associada as deliberações das conferências; 
Revisar os procedimentos de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta orçamentária e dos planos 
anuais e plurianuais, tendo em vista, a agilização e racionalização desses processos; viabilizar a elaboração do orçamento da 
seguridade social de forma articulada entre as três políticas setoriais (Saúde, Previdência Social e Assistência Social).

O reconhecimento da Política de Assistência Social nos instrumentos de planejamento orçamentários é ação permanente 
tanto do MDS quanto do CNAS. Em nível federal, a Função 8 (Assistência Social), conforme demonstrado anteriormente, tem 
seu valor aumentado anualmente, consolidando a Política de Assistência Social. Esta consolidação não está, logicamente, 
pronta e acabada. Requer a cada ano, compromisso governamental e controle social para que o financiamento da Política de 
Assistência Social seja sempre elevado. 

Outro desafio que requer atenção é a transformação de deliberações das conferências de Assistência Social em políticas 
públicas no interior dos PPA. Faz-se necessária, conexão entre as deliberações e a construção de políticas públicas de 
Assistência Social expressas no Plano Plurianual. 

Por outro lado, é de sublinhar que a atual configuração do ciclo e processo orçamentário não favorece a democratização do 
orçamento com a população, requerendo cada vez mais por parte das instâncias de controle social, capacitação permanente 
para decifrar a gramática orçamentária incidindo na inclusão no orçamento público da agenda da política de assistência 
social. 

Normatização
Este sub-item contou com deliberações que tratam principalmente dos seguintes temas: garantia de que as emendas 

parlamentares sejam propostas em consonância com as diretrizes do SUAS; propor alteração na Lei de Responsabilidade 
Fiscal para modificar os limites percentuais de gasto com pessoal, estabelecidos por esta lei para os respectivos entes da 
Federação, para assegurar que as Políticas de Assistência Social, Educação e Saúde possam contratar recursos humanos 
necessários, por meio de concursos públicos; tornar crime de responsabilidade o não cumprimento do cofinanciamento 
pelas três esferas com repasse fundo a fundo do percentual estabelecido em Lei; Criar por lei ou como requisito de 
habilitação no SUAS, a exigibilidade de Secretaria de Assistência Social exclusiva desta política pública nos estados, Distrito 
Federal e municípios, assegurando o comando único, com dotação orçamentária própria e trabalhadores efetivados por 
meio de concurso público, para ampliar e qualificar a assessoria técnica dos estados, promover a capacitação continuada e 
o cofinanciamento, conforme a Lei 12.435/2011, visando a efetiva consolidação do SUAS.

O processo de reordenamento do SUAS, a realização dos Pactos de Aprimoramento de Gestão no âmbito dos municípios e 
dos Estados e Distrito Federal, bem como os compromissos assumidos pela Gestão Compartilhada dos três entes federados, 
vem contribuindo para a organização dessa política na direção da responsabilidade social na oferta do modelo de proteção 
social não contribuitiva.

Índices do SUAS
Este sub-tema contemplou duas deliberações: garantir a continuidade dos recursos do IGD, destinados ao trabalho com 

as famílias, com maior transparência na aplicação dos recursos, viabilizando acompanhamento e assessoramento técnico 
por parte do Estado a sua para utilização; incrementar o índice SUAS para o alcance do objetivo de equalização previstos na 
NOB/SUAS.

No que se refere ao IGD, os recursos tem dupla função dentro da PNAS: aferir a qualidade da gestão e bonificar os 
gestores locais pela qualidade gerencial. Sendo assim, os critérios de partilha do cofinanciamento da gestão não seguem a 
mesma lógica dos estabelecidos para os serviços.

De acordo com os resultados alcançados pelos entes, a União apoia financeiramente a gestão municipal e estadual 
como forma de incentivo. O IGDSUAS é um índice que varia de 0 (zero) a 1 (um). Quanto mais próximo de 1 estiver o índice, 
melhor é o desempenho da gestão e maior será o valor do apoio financeiro repassado aos entes como forma de incentivo ao 
aprimoramento da gestão, respeitando o teto orçamentário e financeiro dos recursos alocados no FNAS.
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Trata-se de um índice de aprimoramento da gestão, sendo que o gestor deverá estabelecer o plano de gastos dos recursos 
compreendendo doze ações:

• Gestão de serviços;
• Gestão e organização do SUAS;
• Gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios socioassistenciais;
• Gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria;
• Gestão do trabalho e educação permanente na assistência social;
• Gestão da informação do SUAS;
• Implementação da vigilância socioassistencial;
• Apoio técnico e operacional aos conselhos de assistência social, observado o percentual mínimo fixado;
• Gestão financeira dos fundos de assistência social;
• Gestão articulada e integrada com os Programas BPC na Escola e BPC Trabalho;
• Gestão e organização da rede de serviços assistenciais; e
• Monitoramento do SUAS.

As transferências de recursos pelo IGDSUAS são regulares conforme os critérios de distribuição para estados e Municípios.

Análise da Secretaria Nacional de Assistência Social SNAS

Nas Conferências Nacionais de Assistência Social realizadas entre 2005 e 2011 foram aprovadas 70 deliberações agrupadas 
no Eixo 1. Do total de deliberações do Eixo 1, 30 (42,9%) foram consideradas implementadas, 25 (35,7%) foram consideradas 
em andamento, 2 ( 2,8%) foram consideradas não implementadas e 12 (18,6%) foram consideradas como “outras situações”, 
em razão de já terem sido superadas ou versarem sobre temas que extrapolam a competência do MDS em relação ao SUAS. 

A análise realizada pelo GT da SNAS partiu da categorização adotada pelo GT de Monitoramento do CNAS que distribuiu 
as deliberações em Blocos de Assuntos, conforme indicado no quadro abaixo:

Feita a análise quantitativa das deliberações, procedeu-se a uma avalição qualitativa das mesmas, organizada por Blocos 
de Assunto, conforme abordado a seguir. 

Custos dos serviços socioassistenciais
Nas Conferências Nacionais de Assistência Social realizadas entre 2005 e 2011, entre os anos de 2005 a 2011 foram 

apontadas 4 deliberações relacionadas ao Custos dos Serviços Socioassistenciais, das quais 3 (75%) foram consideradas em 
andamento e 1 (25%) foi considerada implementada, a qual se refere à ampliação dos valores dos pisos de proteção.
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De modo geral, as deliberações abrangidas por este Bloco de Assunto versaram sobre: realização de levantamento sobre 
os custos dos serviços, para subsidiar parâmetros de cofinanciamento, considerando diversidades regionais; e definição de 
parâmetros para atualização dos valores de cofinanciamento pelos entes federados, considerando custos e especificidades 
regionais, sendo este ponto abordado em 3 das 4 deliberações. 

A Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS) 2005, definiu pisos de proteção e mecanismos que asseguraram a 
organização e a operacionalização dos repasses de recursos com continuidade e agilidade, superando a relação convenial 
e a lógica per capita que vigorou até então. Com base nestes dispositivos, o MDS tem se empenhado em equacionar as 
diferenças regionais e ampliar valores de cofinanciamento federal. Assim, nos últimos anos, procedeu a atualizações de 
valores, equalizações e reordenamento do financiamento federal, como forma de assegurar maior convergência entre 
demandas, realidades locais e cofinanciamento. Estes processos foram pactuados na Comissão Intergestores Triparte (CIT) 
e aprovados pelo CNAS, tendo sempre como base estudos realizados pelo Ministério, considerando as especificidades das 
regiões e municípios brasileiros. Tais estudos consideraram diversas fontes de informações, tais como o Censo SUAS, o 
Cadastro Único, pesquisas realizadas pelo MDS, dados e pesquisas do IBGE, dentre outros.  

Assim, ao longo destes anos, houve avanço no cofinanciamento federal de vários serviços como o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF), o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade (Serviço de MSE), o Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua e os Serviços de Acolhimento, particularmente os de criança e adolescente 
e o de população em situação de rua. Em alguns casos, inclusive, as evoluções significaram o reordenamento de séries 
históricas do cofinanciamento federal.

Além disso, com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Ministério ampliou o rol de serviços 
socioassistenciais, com base no reconhecimento da realidade brasileira, e iniciou o apoio a serviços até então ainda não 
cofinanciados pelo governo federal, a exemplo do Serviço e Ações Executados por Equipes Volantes.

Todos estes avanços, atrelados, ainda, ao aprimoramento nos programas – evolução e redesenho do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), apoio aos Programas CapacitaSUAS, Acessuas Trabalho/BPC Trabalho e BPC na Escola 
- destinação de recursos para apoio ao aprimoramento da gestão, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 
(IGDSUAS), e adequação de valores para apoio a projetos, considerando as normas gerais do governo federal, representaram 
um aumento significativo dos recursos alocados no FNAS desde o início da implementação do SUAS.  

Considerarmos os valores alocados no FNAS que foram destinados aos estados, municípios e Distrito Federal para a gestão, 
serviços, programas e projetos, no período de 2005 a 2012, houve um salto de R$ 890 milhões para aproximadamente 2,3 
bilhões1. Dessa forma, conclui-se que muito embora a atualização dos valores repassados não esteja vinculada a um índice 
pré-determinado, o incremento de recursos transferidos superam a correção do IPCA/IBGE. 

Como relação à temática dos custos dos serviços, o MDS tem envidado esforços para realizar estudos a fim de equalizar 
as mais diversas realidades existentes no Brasil, de modo que o cofinanciamento o mais aderente possível à realidade local. 
Nesse sentido, encontra-se em andamento parceria entre MDS e CNPq, para financiar projetos de pesquisa sobre diversos 
temas relacionados ao desenvolvimento social, dentre os quais os custos dos serviços socioassistenciais, de modo a subsidiar 
a gestão financeira e orçamentária e a pactuação da partilha dos recursos.

Controle Social do Financiamento
O Bloco Controle Social e Financiamento consolida diversas proposições relacionadas ao fortalecimento do controle 

social - exercido pelos conselhos de assistência social – e da participação social. Dessa forma, este bloco abrange deliberações 
relativas à qualificar e dotar o controle social de meios e conhecimentos necessários para realizar o seu papel. 

Nas Conferências Nacionais de Assistência Social, entre 2005 e 2011, foram apontadas 11 deliberações relacionadas ao 
bloco Controle Social do Financiamento, das quais 7 (63,6%) foram consideradas implementadas, 3 (36,3%)  em andamento, 
1 (9,1%) como Outras Situações. 

  
1. Considera valores executados. BRASIL. Nota Técnica sobre Financiamento da Assistência Social. Brasília: Secretaria de Planejamento e Orça-
mento, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2012.
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Nesse período, o MDS criou diversos mecanismos para dotar o controle social de condições operacionais e conhecimentos 
para o desempenho de suas competências. Nesse sentido, foi inserido dispositivo na Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) exigindo a destinação, em cada esfera, de pelo menos 3% dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 
- IGDSUAS ao respectivo conselho de assistência social, de modo a apoiar sua estruturação e funcionamento. Nessa direção, 
ainda, o FNAS/SNAS disponibilizou, juntamente com o CNAS, orientação técnica visando subsidiar gestores a demonstrarem 
- no prazo estabelecido na Lei de instituição dos respectivos Fundos - a execução orçamentária e financeira dos Fundos de 
Assistência Social aos Conselhos de Assistência Social, de modo a padronizar o conteúdo e propiciar maior transparência. 
Esta iniciativa resultou na elaboração e divulgação do material denominado “Manual Orientador”. Ressalta-se, ainda, que 
o acesso, por parte dos conselhos, a informações e conhecimentos será ampliado e fortalecido por meio do Programa 
CapacitaSUAS, que tem como objetivo viabilizar a capacitação dos gestores, trabalhadores e conselheiros da Assistência 
Social.

Ao longo destes anos, o FNAS/SNAS também tem envidado esforços em orientar os gestores, técnicos e conselheiros, 
quanto ao tema financiamento e execução financeira em diversos encontros e debates realizados. Particularmente nos 
últimos anos este tema foi amplamente explorado em encontros de prefeitos, do Colegiado Nacional de Gestores Municipais 
de Assistência Social (CONGEMAS), Fórum Nacional de Secretários (as) de Estado da Assistência Social (FONSEAS) e nas 
Conferências de Assistência Social. 

O MDS também disponibiliza diversas informações em seu sítio eletrônico com o objetivo de facilitar o controle social e a 
participação social. Um exemplo é o portal da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), que consolida diversas 
informações sobre os entes federados, incluindo valores de repasse dos recursos do cofinanciamento federal e Censo SUAS, 
dentre outras. Além disso, tem elaborado, de forma participativa, e divulgado diversos materiais voltados à informação 
e disseminação de conhecimento, que incluem desde cartilhas e vídeos, videoconferências, até cadernos de orientações 
técnicas, os quais podem ser acessados no portal do MDS. Nessa direção, vale destacar a elaboração, em conjunto com 
a SAGI, do Manual de Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS e a elaboração do Caderno de Gestão Orçamentária 
e Financeira do SUAS, que se encontra em fase de finalização. O Ministério possui, ainda, canal direto de comunicação 
com gestores, conselheiros e a população, por meio da Central de Relacionamento e, para determinados casos, conta com 
Ouvidoria e procedimentos instituídos para tratamento de situações à luz da Lei de Acesso à Informação (LAI). 

As pactuações na CIT e deliberações no CNAS também asseguram o caráter participativo do Sistema, com a participação 
dos entes federados, da sociedade civil organizada, trabalhadores e usuários do Sistema nos processos decisórios que 
definem a condução da política no país. As pactuações e deliberações são normatizadas em Resoluções e publicizadas 
de forma transparente, no Diário Oficial da União e no portal do MDS. Ainda no campo normativo, a NOB/SUAS 2012 
contemplou dispositivos voltados tanto ao fortalecimento do controle social quanto à participação social no SUAS. 

Quanto à regularidade na prestação de contas, outra questão abordada no bloco, ressalta-se que o assunto já se encontra 
regulamentado. De acordo com o art. 124 inciso III da NOB SUAS/2012, o gestor deverá apresentar, ao respectivo conselho 
de assistência social, relatórios trimestrais e anuais de atividades e da execução financeira dos recursos.  

Reafirma-se que o avanço normativo acerca do controle social do SUAS contemplou questões e reivindicações importantes, 
tais como: a destinação de percentual do IGDUAS para os conselhos de Assistência Social, já mencionada; a necessária 
deliberação e aprovação, pelo conselho, do plano de assistência social, das propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 
Orçamentária Anual e do Plano Plurianual, referentes à assistência social, dos relatórios trimestrais e anuais de atividades 
e da execução orçamentária e financeira dos recursos, dos balancetes, balanços e prestação de contas ao final de cada 
exercício e do relatório anual de gestão, dentre outros. 2  

Com relação à deliberação abordada neste bloco, que trata da realização de fiscalização/auditorias no âmbito do SUAS, 
aduz-se que o MDS já criou sistemática anual de fiscalização dos recursos repassados. Recursos federais transferidos são 
objeto, ainda, de acompanhamento in loco por parte dos órgãos de controle como a Controladoria Geral da União (CGU). 
Finalmente, em relação a este aspecto, o MDS também celebrou termo de cooperação com Ministério Público (MP) para 
auxiliar seus membros no monitoramento das ações do SUAS, observada a competência do MP. 

  
2. Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012 – NOB SUAS.
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Neste bloco de assunto também consta deliberação cuja implementação extrapola as competências e responsabilidades 
do gestor federal, classificada como “Outras Situações”. Trata-se da deliberação sobre democratizar o processo de discussões 
de emendas parlamentares. Devido a questões de cunho normativo e do próprio sistema político brasileiro, constitui 
prerrogativa constitucional do parlamentar emendar o orçamento e indicar as ações a serem desenvolvidas pelos entes que 
receberão recursos federais por meio de convênio e contratos de repasse. Nos casos de repasse fundo-a-fundo, a figura da 
emenda parlamentar não é aderente.

Financiamento e cofinanciamento
Nas Conferências Nacionais de Assistência Social, entre os anos de 2005 a 2011 foram apontadas 21 deliberações 

relacionada ao bloco Financiamento e Cofinanciamento, das quais 11 (52,5%) foram consideradas implementadas, 8 (38%)  
em andamento e 2 (9,5%) como Outras Situações. 

Em relação ao bloco financiamento e cofinanciamento, foram observados de forma mais recorrente os seguintes temas: 
ampliação do financiamento para rede socioassistencial; garantia de recursos pelos entes federados para fortalecer a gestão 
do SUAS: ampliação de recursos para o enfrentamento da extrema pobreza; regulamentação do art. 28 da LOAS, que versa 
sobre o cofinanciamento pelos entes e responsabilidade compartilhada; definição de percentual para financiamento da 
Assistência Social pelos entes, na União vinculado ao orçamento da Seguridade Social e nas demais ao orçamento geral. 

Em relação às deliberações apontadas neste Bloco, é importante mencionar que o financiamento federal da área da 
assistência social vem evoluindo ao longo do tempo, de forma gradual, conforme pode ser percebido no Gráfico abaixo.

O gráfico 1 evidencia que o total de recursos executados pela União na Função 08, aumentou de R$ 11,5 bilhões, em 
2002, para R$ 56,6 bilhões em 2012. 

No gráfico 2 é possível observar, ainda, o aumento dos gastos da Função 08, frente aos valores executados pela União e 
mais especificamente em relação à Seguridade Social (Esfera 20). 

3
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A União vem, desde 2002, ampliando os gastos na área de assistência social, o que pode ser observado no gráfico acima, 
tanto em comparação com o total de recursos gastos da Seguridade Social quanto do Orçamento da União.  Os dados do 
gráfico denotam crescimento de 153,9% em relação ao executado na Seguridade Social (Esfera 20) e 217,8% do executado 
pela União. Dessa forma, pode-se considerar superadas, do ponto de vista da União, as propostas refletidas na PEC nº 
431/2001. No cenário atual, o debate acerca do financiamento da Assistência Social e a responsabilidade compartilhada dos 
entes requer aprofundamento considerando, dentre outros aspectos, a evolução já atingida no cofinanciamento federal. 

O crescimento de recursos na área da assistência social já foi objeto de diversos estudos realizados por importantes 
instituições como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. No estudo intitulado “15 anos de Gasto Social Federal 
– Notas sobre o período de 1995 a 2009”, o IPEA analisou o volume de recursos gastos pela União no âmbito das políticas 
sociais5 , concluindo que a assistência social foi a área que mais cresceu neste período, em termos relativos, no que diz 
respeito ao volume de recursos do gasto social federal.

Estudo realizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do MDS (Brasil, 2012), ao analisar a evolução da 
execução orçamentária da Seguridade Social (Esfera 20), no período de 2002 a 2012, concluiu que, dentre as políticas que 
compõem a Seguridade, a Assistência Social foi a que mais cresceu em termos percentuais, tendo taxa de crescimento de 
769,5% neste período. As demais áreas também apresentaram crescimento considerável, mas em patamares inferiores: 
Trabalho, 401,3%; Previdência Social, 224,7%; e Saúde, 214,2%. Outro ponto, que merece destaque é o ganho real de 
recursos que a área da Assistência Social teve no período 2002 a 2012. Enquanto o valor transferido aumentou na ordem de 
sete vezes, o IPCA/IBGE aumentou apenas quatro vezes, o que demonstra o incremento real de recursos na área. 

Esta evolução também se reflete nos recursos repassados pelo FNAS. Considerando valores nominais, o gráfico abaixo 
permite identificar que estes recursos saltaram de R$ 4,8 bilhões para R$ 33,0 bilhões, de 2002 a 2012, incluindo benefícios. 

  
3. BRASIL. Nota Técnica sobre Financiamento da Assistência Social. Brasília: Secretaria de Planejamento e Orçamento, Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, 2012.
4. BRASIL. Nota Técnica sobre Financiamento da Assistência Social. Brasília: Secretaria de Planejamento e Orçamento, Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, 2012.
5.  Para efeitos do estudo realizado pelo IPEA, não foi utilizado como parâmetro à classificação funcional ou institucional. Destaca-se ainda que as 
áreas que foram objeto do estudo são: Alimentação e Nutrição; Assistência Social; Benefícios dos Servidores Públicos Federais; Cultura; Desen-
volvimento Agrário; Educação; Emprego e Defesa do Trabalhador; Habitação e Urbanismo; Previdência Social; Saneamento; e Saúde.

4
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A ampliação dos recursos para o MDS e para a SNAS/FNAS referida acima, também impactou de forma significativa na 
ampliação dos recursos do FNAS destinados à rede socioassistencial (Serviços, Programas, Projetos) e Gestão do SUAS, o que 
pode ser observado no gráfico 5.

Em relação à ampliação do cofinanciamento para serviços socioassistenciais, cabe destaquer que, desde 2008 o MDS tem 
ofertado, anualmente, recursos para a expansão de serviços Socioassistenciais. Nesse sentido, os recursos para apoio à oferta 
do PAIF já foram disponibilizados a 100% dos municípios brasileiros. No que diz respeito ao PAEFI, já foram disponibilizados 

  
7. BRASIL. Nota Técnica sobre Financiamento da Assistência Social. Brasília: Secretaria de Planejamento e Orçamento, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2012
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à totalidade dos municípios com mais de 20.000 habitantes. Considerando a adesão dos gestores, em setembro de 2013, 
o MDS já cofinanciava 7.507 CRAS em 5.527 municípios brasileiros, o que representa 99% dos municípios do país. No que 
diz respeito ao PAEFI, por sua vez, em setembro de 2013, 96% dos municípios com mais de 20.000 habitantes já recebiam 
recursos do MDS para oferta deste Serviço.

Considerando as unidades público-estatais de referência do SUAS, de 2005 a 2013 houve um crescimento de 328% na 
quantidade destas  unidades com oferta de serviços apoiada pelo MDS. Em 2005, totalizavam 2.292, sendo 1.978 CRAS e 314 
CREAS. Em setembro de 2013, este quantitativo já atingia 10.116 unidades com oferta de serviços apoiadas pelo MDS, sendo 
7.507 CRAS, 2.318 CREAS e 291 Centros POP. Este crescimento pode ser evidenciado no gráfico abaixo. 

O crescimento do cofinanciamento para a rede socioassistencial foi particularmente impulsionado a partir de 2010, 
em decorrência dos Planos Nacionais prioritários. Em 2010, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas 
possibilitou a ampliação da oferta do PAIF, PAEFI e Serviço de MSE e o início do apoio à oferta de Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua pelos Centros de Referência para População em Situação de Rua – Centro POP. Ressalta-se que, 
no caso do PAIF, a evolução do financiamento federal também foi impactada com a finalização do processo de transição do 
Piso de Transição da Porteção Social Básica (PSB). 

A partir de 2011, o Plano Brasil sem Miséria (BSM) intensificou as ações de enfrentamento à extrema pobreza, as quais 
incluíram o fortalecimento da rede socioassistencial com a expansão do cofinanciamento federal. Com o BSM e a Ação Brasil 
Carinhoso, em 2013, a totalidade das famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal saíram 
da situação de extrema pobreza, sendo que mais de 36 milhões de pessoas superaram esta condição 8 . Com o trabalho de 
busca ativa, em agosto de 2013, quase um milhão de famílias em situação de extrema pobreza já haviam sido identificadas, 
inseridas no Cadastro Único e já estavam recebendo o benefício.

O BSM articulou ações intersetoriais voltadas à melhoria das condições de vida das famílias em situação de pobreza. 
Particularmente no que diz respeito à rede socioassistencial, no período de 2011 a 2013, o Plano viabilizou a expansão 
do financiamento federal para: PAIF, PAEFI, serviço ofertado pelo Centro POP e serviço de acolhimento para população 
em situação de rua. Viabilizou, ainda, o reordenamento do SCFV e o redesenho do PETI, estratégia importante para o 
enfrentamento do trabalho infantil no país.  Também compuseram as ações do Plano, o apoio do MDS à construção de CRAS, 
CREAS e Centro POP, no período 2011-2012. 

  
8. BRASIL. 10 Anos de Bolsa Família. Brasília, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2013.
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A PSB também foi fortalecida por meio do plano BSM com o início da destinação de recursos para o Serviço e Ações 
Executados por equipes volantes. Estas equipes atuam junto à busca ativa e atendimento das famílias que vivem em 
contextos isolados e de difícil acesso, como comunidades tradicionais, ribeirinhas e rurais. O trabalho destas equipes com 
as comunidades ribeirinhas da região da Amazônia Legal e Pantanal será incrementado com a doação de lanchas iniciada 
em 2013. A expectativa é concluir, em 2014, a entrega das 123 lanchas aos municípios, que passam a contar também com 
repasse mensal do FNAS para apoio a sua manutenção. 

Além disso, no âmbito da PSB, foi criado o Programa ACESSUAS Trabalho que, desde 2012, destina recursos para apoiar a 
mobilização, articulação e encaminhamento dos usuários da assistência social a oportunidades de preparação e inclusão no 
mundo do trabalho, incluindo cursos ofertados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 
e intermediação de mão de obra. O Acessuas Trabalho atua de forma articulada, portanto, às demais políticas que atuam 
junto à preparação e ingresso no mundo do trabalho, como a educação e trabalho e renda. As ações de inclusão produtiva, 
mencionadas nas deliberações abordadas neste Bloco, também integram o BSM, compondo o eixo inclusão produtiva urbana 
e rural, as quais se articulam com o SUAS, particularmente com o Acessuas Trabalho. 

No âmbito da proteção social especial (PSE), um destaque importante diz respeito à expansão histórica do cofinanciamento 
federal, realizada em 2013 por meio do BSM, para os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes e oferta deste 
serviço e do PAEFI de forma regionalizada, o que significará a ampliação da cobertura de serviços especializados para 
municípios de pequeno porte. 

Cabe mencionar, ainda, que desde 2012, em decorrência das ações do SUAS previstas no Programa Crack é Possível 
Vencer, também foram destinados recursos do cofinanciamento federal para o fortalecimento do Serviço Especializado 
em Abordagem Social. Com o Plano Viver sem Limite iniciou-se o apoio à oferta de serviços em Centro Dia de Referência 
para Pessoa com Deficiência e em Residências Inclusivas, inaugurando um novo paradigma na atenção a este público na 
Assistência Social. Integram este Plano, ainda, os programas BPC Trabalho e BPC na Escola, já referidos neste documento.

Quanto à responsabilidade compartilhada dos entes no financiamento federal, particularmente em relação à deliberação 
que trata da regulamentação do Art. 28 da LOAS, registra-se que já foi implementada (art. 28, § 3º da LOAS). Em relação 
a esta temática, ainda, algumas pactuações passaram a incluir a previsão de percentual de cofinanciamento dos Estados a 
serviços da proteção social especial.  Porém, avanços nas normatizações relativas a esta temática ainda constituem desafio 
ao Sistema. De acordo com estudo realizado pelo MDS, em 2012, a União foi responsável por cerca de 80% do financiamento 
da Assistência Social no Brasil (Brasil, 2012). 

Outro tema abordado neste Bloco de Assunto diz respeito ao cofinanciamento dos benefícios eventuais. Em relação ao 
governo federal, destaca-se a publicação do Decreto que regulamenta os benefícios eventuais (Decreto nº 6.307, de 14 de 
dezembro de 2007). Todavia, é importante esclarecer que o cofinanciamento destes benefícios extrapola as competências 
da União, conforme legislação aplicada.

No que concerne ao apoio técnico, O MDS participa de diversos encontros regionais para capacitar os gestores e 
conselheiros, bem como está realizando apoio técnico aos estados com encontros presenciais e sistêmicos. Além disso, tem 
publicado orientações técnicas que norteiam a implantação das unidades, o papel das equipes de referência, dos Serviços 
e a utilização do IGDSUAS, dentre outros temas. Em 2013 foram iniciadas as ações do Programa CapacitaSUAS, apoiado 
pelo MDS e executado pelos Estados em parceria com a Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS. 
Com as alterações na LOAS, por meio da Lei nº 12.435/2011, já regulamentadas pelo CNAS, percentual dos recursos do 
cofinanciamento federal pode ser utilizado para o pagamento de profissionais  que integram as equipes de referência do 
SUAS. A expectativa é que esta autorização impulsione a realização de concursos públicos. Além disso, desde 2011 têm sido 
destinados recursos para o fortalecimento da gestão estadual, distrital e municipal, por meio do IGDSUAS. 

Em relação às campanhas, outra temática abordada neste bloco de assunto, o MDS também tem anualmente mobilizado 
a rede socioassistencial e o apoio a campanhas nacionais, como a de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual - 18 de 
maio - e a de Enfrentamento ao Trabalho Infantil - 12 de junho. Em 2013, inclusive, houve uma mobilização nacional para a 
realização, no Brasil, da III Conferência Global sobre o Trabalho Infantil.

 
Finalmente, quanto ao custeio da participação dos delegados na Conferência Nacional – outra questão também abordada 

pelas deliberações deste Bloco - o informe CNAS 11/2013 reconheceu como responsabilidade dos Governos Estaduais o 
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custeio do deslocamento de ida e volta dos delegados estaduais governamentais e da sociedade civil para a IX Conferência 
Nacional de Assistência Social, conforme deliberação da VIII Conferência Nacional em 2011.

Fundos de Assistência Social
Entre os anos de 2005 a 2011 foram apontadas 12 deliberações relacionada ao Bloco “Fundos de Assistência Social”, das 

quais 5 (42%) foram consideradas implementadas, 4 (33%) em andamento e 3 (25%) foram consideradas outras situações. 
As deliberações deste Bloco versaram de modo geral sobre: a consolidação e otimização dos fundos de assistência social 
como unidades orçamentárias; definição do gestor da Assistência Social como ordenador de despesa; fiscalização do 
funcionamento dos Fundos de Assistência Social; alocação, em cada esfera de governo, dos recursos no Fundo de Assistência 
Social, com publicização/demonstração de sua execução; alocação dos recursos de fundos correlatos, ou os chamados de 
“fundos paralelos” no Fundo de Assistência Social; desburocratização dos repasses de recursos de convênios e programas; 
repasses continuados a serviços socioassistenciais; cofinanciamento dos benefícios eventuais; ampliação das fontes de 
recursos para o financiamento da assistência social. 

A instituição e funcionamento dos fundos de Assistência Social pelos Estados, DF e Municípios já é uma realidade no país, 
sendo, inclusive, exigência estabelecida na LOAS para o recebimento de recursos do FNAS, ao lado da elaboração do Plano 
de Assistência Social e da instituição e também funcionamento dos conselhos de assistência social. De acordo com o Censo 
2012, menos de 1% dos municípios não possuía FMAS no momento de preenchimento do questionário. 

De acordo com o Censo SUAS 2012 em 94,1% dos municípios brasileiros o fundo de Assistência Social é constituído como 
unidade orçamentária. E 52,9% dos municípios o gestor da área era também o ordenador de despesas. Particularmente 
em relação a este último aspecto é importante mencionar que as normativas que estão vigorando já disciplinam de forma 
inequívoca tal questão (art.28, § 1º da LOAS e art. 12, inciso VI, alínea “b”).

 
No âmbito do governo federal, estão alocados no FNAS os recursos orçamentários destinados à política de assistência 

social, com a respectiva normatização sobre repasses. Na modalidade fundo-a-fundo são transferidos os recursos para 
cofinanciamento dos serviços socioassistenciais de caráter continuado e ainda para os programas com regularidade própria 
estabelecida. Na modalidade convenial são repassados os recursos para a execução de projetos. A desburocratização 
dos convênios constitui aspecto que escapa à competência do MDS, sendo matéria de responsabilidade do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda, cujos efeitos recaem sobre o cofinanciamento das 
transferências voluntárias pelo governo federal, inclusive da Assistência Social.   

Fora da governabilidade do MDS encontram-se as deliberações que tratam da alocação dos recursos dos fundos correlatos, 
ou dos chamados de “fundos paralelos” no Fundo de Assistência Social, por se tratar de matéria afeta aos entes federados 
onde são verificadas estas situações. Quanto à ampliação de fontes de recursos para os fundos de assistência social, reafirma-
se que o orçamento da área deve integrar o orçamento da Seguridade Social, sendo financiado pelas fontes deste e, se 
necessário, complementado com outras fontes do orçamento fiscal. Além disso, esses recursos devem obrigatoriamente ser 
alocados nos fundos de assistência social, evitando-se a alocação em fundos paralelos e, assim, garantindo-se o exercício do 
controle social.

Quanto à publicização de informações acerca do conjunto de informações sobre recursos públicos do FNAS, cabe lembrar, 
que está acessível a todo cidadão no portal da transparência e também no sítio eletrônico do MDS, por meio dos relatórios 
disponibilizados pela SAGI. Outras medidas para facilitar este acesso também têm sido empreendidas, tais como: audiências 
públicas, encontros, seminários, cartilhas, cadernos de orientações técnicas. 

Finalmente, em relação ao cofinanciamento dos benefícios eventuais, a deliberação foi considerada como “Outras 
Situações”, uma vez que não se refere à responsabilidade da esfera federal, que, inclusive, já dispôs sobre a matéria por 
meio do Decreto Nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007. Foram também consideradas como “Outras situações” deliberação 
acerca da realização de campanhas pelos conselhos municipais e sobre repasse fundo a fundo de recursos do fundo estadual 
aos fundos municipais, sem exigência da CND e CADIN, o que caracteriza uma transferência convenial e não transferência 
regular e automática, a exemplo do que já se encontra implementado no âmbito federal. 
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Ciclo orçamentário
Nas conferências nacionais de assistência social, entre os anos de 2005 a 2011, foram apontadas 8 deliberações 

relacionada a este Bloco, das quais 4 (50%) foram consideradas implementadas, 2 (25%) em andamento e 2 (25%) como 
“Outras situações” por versar sobre alteração nas leis orgânicas estaduais, distrital e municipais e exigência, por lei, de 
secretarias de assistência social exclusivas. 

Em relação a este Bloco de assunto, as deliberações trataram, de modo geral, sobre: 
• reconhecimento da assistência social como política pública nas etapas do ciclo orçamentário e incorporação das 

deliberações das conferências; 
• revisão dos procedimentos de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta orçamentária e dos 

planos anuais e plurianuais; 
• garantia de implementação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS), por meio 

de sua inclusão nas etapas do ciclo orçamentário;
• participação da população nas fases de elaboração do orçamento e implementação; 
• elaboração do orçamento da seguridade social de forma articulada entre as três políticas setoriais.

No âmbito federal, a assistência social é reconhecida como política pública em todas as etapas do ciclo orçamentário tendo, 
inclusive, alcançado ampliação significativa dos recursos do orçamento federal na última década, com avanços expressivos 
do ponto de vista das normativas e legislações, particularmente com a aprovação da Lei 12.435/2011 e do Decreto nº 
7788/2012. Já constitui procedimento adotado na esfera federal a incorporação das deliberações das conferências nacionais 
no planejamento do Ministério, com sua correspondente incorporação nas etapas do ciclo orçamentário. Como exemplo da 
incorporação das deliberações das Conferências nos normativos e no ciclo orçamentário pode-se citar a alteração na LOAS 
relativa à utilização de recursos federais para pagamento de profissionais que compõem as equipes de referência do SUAS, 
conquista fundamental para a implementação da NOB-RH/SUAS

Os processos e procedimentos de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta orçamentária foram 
facilitados, com a racionalização de procedimentos introduzidos pelo novo modelo de PPA, no âmbito federal.  Quanto à 
participação social nas etapas do ciclo orçamentário e sua implementação, ressalte-se que a partilha de recursos do MDS 
é realizada por meio de pactuação na CIT, de forma interfederativa e transparente, e deliberada pelo CNAS, assegurada a 
participação de representantes da sociedade civil, trabalhadores, gestores e de usuários da política. A exemplo da esfera 
federal, a aprovação do orçamento, as deliberações acerca da destinação de recursos públicos e a prestação de contas são 
também objeto de análise por parte dos Conselhos no âmbito municipal, do DF e Estadual.

Finalmente, no que diz respeito à elaboração do orçamento da seguridade social de forma articulada entre as três políticas 
setoriais (Saúde, Previdência Social e Assistência Social), embora as agendas prioritárias nacionais tenham contribuído para 
avanços no planejamento conjunto da Saúde e Assistência Social, tal aspecto constitui ainda desafio à esfera federal. 

Normatização
Nas conferências nacionais de assistência social, entre os anos de 2005 a 2011, foram apontadas 12 deliberações 

relacionada ao Bloco “Normatização”, das quais 2 (16,7%) foram consideradas implementadas, 2 (16,7%) em andamento, 2 
(16,7%) como não implementada e 6 (50%) como “Outras situações”, por versarem: 4 sobre a aprovação da PEC 431/2001, 
cujos dispositivos já podem ser considerados superados, em razão dos percentuais já atingidos no financiamento federal da 
política de assistência social; e 1 sobre a criação de lei federal que disponha sobre o financiamento e a prestação de contas 
aos Tribunais das três esferas, considerada inexequível.  

As deliberações abrangidas por este Bloco e consideradas não implementadas dizem respeito às seguintes temáticas: 
• aprovação de lei que torne crime de responsabilidade o não cumprimento do cofinanciamento pelas esferas de 

governo com repasses fundo-a-fundo: é importante observar que, embora não exista tal lei, do ponto de vista do governo 
federal, esta responsabilidade vem sendo cumprida. 

• destinação de 5% dos recursos do pré-sal para a política de assistência social: a esse respeito vale mencionar que, 
embora não se tenha alocado recursos do pré-sal para a política de assistência social, a última década foi marcada por uma 
ampliação expressiva do financiamento da assistência social, tendo como fonte os recursos do orçamento da Seguridade 
Social, tal como previsto na Constituição Federal.
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Em relação a este Bloco de assunto, é importante mencionar que, das 12 deliberações, 6 se relacionam à aprovação de 
vinculação de percentual do orçamento público para a Assistência Social, nos termos da PEC 431/2001, cujos dispositivos 
podem ser considerados superados pelas razões expostas acima. Os avanços no sentido da responsabilidade compartilhada 
pelos entes no financiamento da política de assistência social ainda constituem desafio, porém exigem novos debates, com 
a construção de propostas condizentes com o cenário atual e a evolução já atingida na área. 

Além dos temas já mencionados, as deliberações abrangidas por este Bloco versaram, dentre outros aspectos, sobre: 
• proposta de lei para regulamentação do financiamento da assistência social: com a aprovação da Lei 12.435/2011, 

a publicação do Decreto 7.788/2012 e da NOB/SUAS, o financiamento da assistência social já está devidamente legislado e 
regulamentado em âmbito federal; 

• aprovação em lei da possibilidade de utilização dos recursos do cofinanciamento federal e estadual para pagamento 
de pessoal: por meio da Lei 12.435/2011, a publicação do Decreto 7.788/2012, e da Resolução CNAS nº 32/2011, o assunto 
já encontra-se legislado e regulamentado;

• garantia de convergência das Emendas Parlamentares às diretrizes do SUAS: respeitada a autonomia do Congresso 
Nacional garantida pela Constituição Federal, o MDS, anualmente, subsidia os parlamentares no processo de elaboração 
de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, destacando as diretrizes, objetivos e princípios básicos que norteiam a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e as ações que contribuem para a consolidação do SUAS. 

• Exigência por Lei de Secretarias Exclusivas da Assistência Social: proposta não implementável, considerando a 
autonomia dos entes.

Com a aprovação da Lei do SUAS, do novo decreto do FNAS, da NOB SUAS 2012 e das regulamentações pelo CNAS, 
a análise das deliberações contempladas no bloco de assuntos “Normatização” evidencia os avanços já atingidos neste 
campo. Permanece como desafio, todavia, a normatização acerca da responsabilidade compartilhada entre os entes no 
cofinanciamento da política, tema que exige novos debates, considerando a evolução do cofinanciamento federal, os custos 
dos serviços e, ainda, as implicações decorrentes da adoção de percentuais em outras políticas como mecanismo para 
assegurar a responsabilidade compartilhada dos entes. 

Índice Suas
Entre os anos de 2005 a 2011 foram apontadas 2 deliberações relativas ao IGDSUAS e Índice SUAS, as quais versaram 

sobre sua implementação, regularidade no repasse do IGDSUAS e incremento do Índice SUAS. A deliberação que trata da 
regularidade dos repasses foi considerada implementada enquanto a relativa à criação do Índice SUAS encontra-se em 
andamento. Em 2012 foram destinados cerca de R$ 140 milhões para o IGDSUAS aos Estados, DF e municípios. 



38

IX Conferência Nacional
de Assistência Social

SUAS: 8 ANOS DE CONQUISTAS

Brasília, de 16 a 19 de dezembro de 2013

2. DELIBERAÇÕES (2005-2011) RELACIONADAS AO EIXO 2: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSOS 
DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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Análise do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS

Entre os anos de 2005 a 2011 foram deliberadas 85 deliberações com relação ao tema da Gestão do SUAS: Vigilância 
Socioassistencial, processos de planejamento, monitoramento e avaliação, conforme análise realizada. Essas deliberações 
foram classificadas  em três blocos de assuntos de forma a serem melhor avaliadas: a Vigilância Socioassistencial, 
considerando a área do monitoramento, da avaliação e da informação, o campo da Gestão compartilhada do SUAS, as ações 
de intersetorialidade com outras políticas e a garantia da efetivação dos direitos socioassistenciais.

Relacionadas a este Eixo 2, 40 deliberações (47%) foram consideradas implementadas, 41 (47%) em andamento e 4 (5%) 
na condição de não implementadas.

O GT de Monitoramento do CNAS analisou as deliberações e sua distribuição conforme subtema tendo assim a 
configuração: a) Vigilância Socioassistencial (monitoramento, avaliação e informação); b) Gestão compartilhada do SUAS; d) 
Intersetorialidade com outras políticas; e) Garantia da efetivação dos direitos socioassistenciais aos usuários do SUAS.
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No bloco Vigilância Socioassistencial (Monitoramento, Avaliação e Informação), a maior parte das deliberações refere-se 
respeito à necessidade de implantação de sistemas de informação, em uma perspectiva de criar um campo de informação 
com sistema de produção de dados, bases de informação para gestão, controle social, envolvendo monitoramento e 
avaliação. 

Não sem razão que é possível perceber que tal área é bastante recorrente na Norma Operacional Básica do SUAS 
aparecendo a gestão da informação como uma das responsabilidades dos entes federados. Além disso, o planejamento, com 
realização de diagnóstico socioterritorial, o monitoramento, a avaliação com a geração de indicadores são itens de gestão 
do SUAS definidos na NOBSUAS 2012. De fato, os capítulos, artigos e parágrafos onde figuram estes temas efetivamente 
reconhecem as deliberações das Conferências Nacionais como se pode notar em rápida leitura. 

Algumas iniciativas podem ser comprovações das deliberações implementadas nesta área. 

Destacam-se duas das diversas iniciativa nesta área. A primeira é a criação da Rede SUAS, que é o Sistema Nacional de 
Informação do SUAS desenvolvido para suprir necessidades de informação no âmbito do Sistema e para gerar dados sobre a 
implementação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). A Rede SUAS serve como instrumento de gestão e divulgação 
a gestores, técnicos, entidades, sociedade civil e usuários e organiza a produção, o armazenamento, o processamento e a 
disseminação dos dados. Com isso, dá suporte a operação, financiamento e controle social do Suas e garante transparência 
à gestão da informação.

A Rede Suas é composta por ferramentas que realizam registro e divulgação de dados sobre recursos repassados; 
acompanhamento e processamento de informações sobre programas, serviços e benefícios socioassistenciais; gerenciamento 
de convênios; suporte à gestão orçamentária; entre outras ações relacionadas à gestão da informação do SUAS. A Rede SUAS 
é composto por vários aplicativos utilizados por todos os atores do SUAS como por exemplo o SUASWEB e o CADSUAS, dois 
exemplos emblemáticos. O SUASWEB atende aos requisitos do modelo de gestão do SUAS e é composto do PLANO DE 
AÇÃO, do DEMONSTRATIVO SINTÉTICO FÍSICO FINANCEIRO, por exemplo e o CADSUAS é o Sistema de Cadastro do SUAS. 
Nele são inseridas informações cadastrais de prefeituras, órgão gestor, fundos e conselhos de Assistência Social, bem como 
de unidades públicas e trabalhadores do SUAS. O CADSUAS ainda controla o cadastro e manutenção dos dados de pessoas 
e entidades envolvidas na Rede SUAS.

Um Sistema de Informação para o SUAS aparece como deliberação desde 2005, como meta para o Plano Decenal, e já em 
2007 já é deliberado o aperfeiçoamento da Rede SUAS. Compreende-se, entretanto, que essa é uma deliberação de natureza 
permanente, tendo em vista a sua importância para o desenvolvimento do SUAS. Em 2011, possivelmente pela utilização 
desses instrumentos e da diferença crucial que o trabalho com a informação tem para o desenvolvimento do SUAS, a VIII 
Conferência delibera por um protocolo visando a criação de um sistema informatizado único, online e com grande carga de 
conectividade e que propicie ação em rede.

Apesar disto, 5.746 CRAS, (74%) possuem acesso ao CadUnico, sendo 5.388 CRAS, (93,8%) acessam o sistema para realizar 
consulta/pesquisa, 3.376 CRAS, (58,8% ) acessam para inserir dados e 1.979 (26%) não tem acesso ao CadUnico. 

A segunda iniciativa que merece destaque é a criação do Censo SUAS em 2007. O Censo inicia sua trajetória como 
poderoso instrumento gestão com a pesquisa relativa aos CRAS.

O Censo configura-se como um processo de monitoramento que coleta dados por meio de um formulário eletrônico 

QUADRO 4 – DISTRIBUIÇÃO DE DELIBERAÇÕES DO EIXO 2 – 2005 A 2011 (SNAS) 

Blocos de Assunto Número de 
deliberações 

Deliberações 
implementadas 

Delib. 
em andamento 

Delib. não 
implementadas 

% 

Vigilância Socioassistencial 
(monitoramento, avaliação e 
informação) 

42 24 15 3 49,41 

Gestão compartilhada do SUAS 30 12 18 0 35,29 
Intersetorialidade com outras 
políticas 5 1 4 0 5,88 

Garantia da efetivação dos direitos 
socioassistenciais aos usuários do 
SUAS 

8 3 4 1 9,41 

TOTAL GERAL 85 40 47% 41 48% 4 5% 100 
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preenchido pelas secretarias e conselhos de assistência social dos estados e municípios. É realizado anualmente desde 2007, 
por meio de uma ação integrada entre a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e a Secretaria de Avaliação e Gestão 
da Informação (SAGI), foi regulamentado pelo Decreto nº 7.334 de 19 de outubro de 2010.

O Censo possibilita a produção de dados sobre a realidade e representa uma ação para o monitoramento e o 
acompanhamento dos serviços executados no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS. É fundamental para a 
qualidade dos serviços socioassistenciais, da gestão e do controle da política de assistência social, construindo um processo 
imprescindível para tornar eficaz a organização descentralizada, participativa e integrada que o sistema requer.

Atividades como estas do Censo SUAS que hoje atinge 7 áreas, além dos CRAS, são fundamentais para a geração de 
informação, monitoramento e avaliação no SUAS e, sem dúvida, para a produção de planejamento no âmbito do Sistema 
para a ação dos municípios, estados, Distrito Federal e União. 

Nesta área de deliberações implementadas e ou em andamento o mapeamento territorial de vulnerabilidades permitido 
por meio da base de dados do CADÚNICO e outras bases de dados e o Prontuário SUAS e Registro Mensal de Atendimento 
– RMA.  

No que diz respeito a estratégias e ferramentas para a Vigilância Socioassistencial, foram identificadas deliberações 
reunidas em torno da importância de conhecimento da realidade com construção de diagnóstico, do mapeamento dos 
territórios de vulnerabilidade, risco social e potencialidades, da construção de indicadores e índices, indicadores de 
resultados da ação da política na vida dos usuários.  

Claramente estas deliberações apontam para a implantação e implementação da Vigilância Socioassistencial em todos os 
municípios, de forma a fundamentar a ação qualificada dos gestores, trabalhadores e controle social do SUAS.

Em 2011, já é possível verificar que a implementação das deliberações deste campo propiciou um aprimoramento das 
deliberações no sentido de efetuar levantamento do custo dos serviços socioassistenciais, o que será fundamental para 
subsidiar a definição de parâmetros de cofinanciamento e para estabelecer índice de correção dos pisos de proteção social 
básica e especial. A deliberação aponta, entretanto para a atualização automática destes índices, o que é impraticável do 
ponto de vista legal, por ocasião dos fluxos do processo orçamentário e da legislação. A exigência em torno de padrões de 
qualidade dos serviços socioassistenciais para orientação aos municípios ganha força na Conferência de 2011. 

Também em 2011, é possível verificar deliberações que apontam para o fato que a vigilância socioassistencial deve 
agir intersetorialmente na perspectiva de analisar os fatos em sua totalidade, por exemplo, a vitimização e exploração de 
crianças e adolescentes, a situação de trabalho infantil e também as potencialidades regionais e viabilidade de soluções ou 
encaminhamentos.

É possível perceber que essas deliberações foram cumpridas ou estão em processo de execução justamente porque a 
vigilância socioassistencial requer um esforço de gestão compartilhada de grande envergadura e atinge todo o território 
nacional. A área da Vigilância socioassistencial, segundo o Censo SUAS 2012 aponta que 22,2% de áreas administrativas da 
Vigilância Socioassistencial são constituídas na estrutura formal, 44,4% constituídas de maneira informal e33,3% de áreas 
administrativas ainda não constituídas. 

Neste âmbito é possível também observar deliberações relacionadas à área da Comunicação com deliberações que 
giram em torno do desenvolvimento de mecanismos de divulgação da Política Nacional de Assistência Social, do SUAS e da 
garantia dos direitos socioassistenciais bem como da transparência em torno do investimento e desenvolvimento do SUAS 
tendo em vista as responsabilidades dos três entes federados. Nestas deliberações é possível perceber um diferente grau de 
complexidade ou mesmo amostra de inexequibilidade de execução, como por exemplo um Plano Nacional de Comunicação e 
Marketing para o SUAS. É interessante notar que este tipo de deliberação aparece a partir de 2007 e na Conferência Nacional 
de 2011 aparece reforçada em dois subtemas diferentes sempre relacionadas à necessidade de comunicar e disseminar os 
direitos socioassistenciais à sociedade.

Com relação a processos de planejamento, as deliberações de 2005 e 2007 referem-se especificamente ao Plano Decenal 
de Assistência Social e ao desenvolvimento de planos decenais estaduais e municipais e do Distrito Federal. Neste campo 
de deliberações já é possível perceber, mais fortemente em 2011, o apontamento para que as deliberações de conferência 
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sejam a base para os planos de assistência social. Muitas deliberações se transfiguram em ações para compor planejamentos, 
indicando necessidades específicas do sistema. Foram consideradas implementadas as deliberações relacionadas à 
implantação gradativa de CRAS e CREAS em todo o território nacional e o reconhecimento das diferenças regionais para tal 
implantação. 

Quando o assunto do bloco de deliberações é Avaliação e Monitoramento, a idéia forte e central das deliberações é 
inserir a prática da avaliação e monitoramento como componente regular do SUAS, de forma planejada e sistemática. Sob 
a forma de acompanhamento da gestão, da implementação de pactos e planos e da implantação das Normas Operacionais 
do SUAS, este tema ganha relevância e maturidade com cada edição das Conferências Nacionais até estabelecer-se como 
matéria da NOBSUAS 2012, que é, efetivamente um indicador do cumprimento de tais deliberações. Desde 2005 esse tema 
toma maior importância com as propostas de metas para a construção do Plano Decenal do SUAS. A área de monitoramento 
e avaliação estão constituídas nas áreas administrativas constituídas em torno de 51,9% na estrutura formal, 25,9 % de áreas 
administrativas constituídas de maneira informal, 22,2 % de áreas administrativas não constituídas.

É importante ressaltar que o amadurecimento desta temática pode ser percebido quando na Conferência Nacional de 
2011 verifica-se o intento de construir  “(...) instrumentos de avaliação quantitativa e qualitativa para monitorar e controlar 
a execução das deliberações das conferências, em todas as esferas de governo, por meio da criação de comissões de 
monitoramento com participação da sociedade civil garantindo a democratização de informações em canais acessíveis à 
população no sentido de ampliar o controle social e avaliação da gestão e orçamento da Política de Assistência Social” (VIII 
CNAS, 2011). Essa deliberação é a manifestação plena do exercício desencadeado para as Conferências Nacionais de 2013, 
onde o processo de monitoramento se estabelece em todos os níveis de governo.

Quanto o boco está relacionado à Gestão Compartilhada do SUAS, as deliberações apontam frequentemente para ações 
relacionadas ao Pacto Federativo. Neste campo as demandas se relacionam com a qualificação e fortalecimento das relações 
institucionais entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, através de mecanismos ágeis e regulares de informação, 
comunicação, discussão e pactuação, com vistas à gestão compartilhada do SUAS, respeitando-se as diversidades regionais, as 
distâncias geográficas e a capacidade de gestão dos municípios e com vistas à ampliação da capacidade de gestão. É um claro 
comando com relação ao aperfeiçoamento do modelo de gestão do SUAS e à consolidação da diretriz da descentralização e 
a cooperação entre as três esferas de governo.

Uma deliberação presente em todos os anos das Conferências desde 2005 é a respeito do Comando Único na área da 
Assistência Social, com o reordenamento institucional e programático dos órgãos gestores da assistência social. Efetivamente 
a avaliação é que esta deliberação necessite ser bandeira de luta permanente do SUAS. É importante perceber que as 
Secretarias Estaduais exclusivas da área de Assistência Social são cada ano em menor número, segundo a Estadic e cresce a 
tendência em articular esta área em conjunto com outras políticas.

A efetivação do repasse mensal, sistemático e atualizado dos recursos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e 
municipal (fundo a fundo) para o cofinanciamento dos benefícios eventuais (conforme a Resolução CNAS nº 39/2010), dos 
serviços, programas e projetos da Política de Assistência Social e  a ampliação do cofinanciamento para contemplar ações 
direcionadas indistintamente às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social é o exemplo de uma deliberação 
cumprida que tem natureza permanente.

O fomento de cooperação técnica e financeira para realização de estudos sobre o impacto social dos benefícios, serviços, 
programas e projetos, diagnósticos analíticos sobre identificação de situações de vulnerabilidade, risco social, demandas, 
necessidades e potencialidades da população, indicação de locais para a implantação de CRAS e CREAS, Centro de Referência 
Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) e unidades de acolhimento e pesquisas e diagnósticos 
intersetoriais, com referência nos territórios dos CRAS é o exemplo de uma deliberação em andamento com o advento 
da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS,  Resolução CNAS nº 04-2013 e da Instituição da Rede Nacional de 
Capacitação e Educação Permanente do SUAS e ainda do Decreto 7.636/2011 (IGDSUAS).

Quando a deliberação aponta para a implantação e da implementação gradativa de CRAS, em todos os Municípios 
é possível verificar a Taxa de crescimento CRAS, entre 2007- 2012, que alcançou a razão de 84,7% no Brasil. Por Região 
podemos perceber o crescimento em todas as regiões: Norte - 77,68% ; Nordeste – 52,97% ; Sudeste – 84,86% ; Sul – 182,58 
% ; Centro Oeste – 98,68% .
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É importante verificar a realização anual dos Encontros Nacionais de Monitoramento para a análise do Censo do 
ano anterior e a realização, em 2012, do 1º Encontro da gestão Estadual – Acompanhamento e Apoio Técnico à gestão 
descentralizada do SUAS. 

Quanto ao bloco de assunto sobre intersetorialidade com outras políticas e a garantia da efetivação dos direitos 
socioassistenciais aos usuários do SUAS, as deliberações apontavam para ações relativas ao Sistema de Garantia de Direitos 
a implantação de espaços de defesa social, defensoria pública, delegacias especializadas, fóruns de caráter regional ou 
municipal e ouvidorias; para criação de mecanismos intersetoriais para a garantia do registro civil a 100% das crianças; para 
incentivo e criação de Frentes Parlamentares da Assistência Social.

Em 2011, a Conferência Nacional delibera por reafirmar a centralidade do SUAS na erradicação da extrema pobreza no 
Brasil, considerando seu papel de assegurar os direitos socioassistenciais, de dar visibilidade às necessidades da população 
e de atuar na perspectiva da garantia dos direitos e melhor qualidade de vida, por meio da articulação intersetorial com 
outras políticas públicas para que alcancem moradia digna, trabalho e cuidados de saúde, acesso à educação, à cultura, ao 
esporte e lazer, à segurança alimentar e nutricional, à segurança pública, à preservação do meio ambiente, à infraestrutura 
urbana e nas comunidades tradicionais, conforme Decreto nº6.040/2007, ao crédito bancário, à documentação civil, ao 
desenvolvimento sustentável e à garantia de renda.

Além disso, recupera a função protetiva por meio da articulação e fortalecimento da interlocução com a rede 
governamental e não governamental na realização de projetos de segurança alimentar e nutricional, priorizando a inclusão 
das famílias que integram os serviços e benefícios socioassistenciais.

Neste âmbito, a promoção da equidade e a garantia da universalização são matéria de deliberação desde a Conferência 
de 2005 e a estratégia apontada é a articulação das políticas socioeconômicas com as políticas sociais para o atendimento 
das demandas de proteção social e para o enfrentamento da pobreza e da fome e da exclusão.

A criação de estratégias como Ouvidorias e Frentes Parlamentares da Assistência Social são também deliberações que 
aparecem na perspectiva de garantia de direitos socioassistenciais dos usuários. Esses direitos precisam ser matéria de 
campanhas educativas e informativas de forma a disseminar o direito e ampliar o conhecimento tanto dos usuários como da 
sociedade em geral sobre serviços, programas, projetos e benefícios.

Análise da Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS

Nas Conferências Nacionais de Assistência Social realizadas entre 2005 e 2011, foram aprovadas 85 deliberações com a 
temática correspondente ao Eixo 2 – Gestão do SUAS, sendo: 42 deliberações (49,4%) foram consideradas implementadas, 
37 (43,5%) em andamento, 4 (5%) na condição de não implementadas e 2 (2,4%) em outra situação.  

A análise realizada pelo GT da SNAS partiu, portanto, da categorização adotada pelo GT de Monitoramento do CNAS que 
distribuiu as deliberações em Blocos de Assuntos, conforme indicado no quadro abaixo.

*Abrange deliberações consideradas já superadas em razão: do avanço da legislação e normativas; do próprio processo de implementação 
do SUAS; ou por versarem sobre temas que extrapolam a competência do MDS em relação ao SUAS. (2/2,4%)

Feita a análise quantitativa das deliberações, procedeu-se a uma avalição qualitativa das mesmas, organizada por Blocos de Assunto, 
conforme abordado a seguir. 

QUADRO  5  –  DISTRIBUIÇÃO  DE  DELIBERAÇÕES  POR  SUBTEMA  EIXO  2  (BLOCOS  DE  ASSUNTO)  –  2005  A  2011  

Bloco  de  Assunto   Número  de  
deliberações  

Deliberações  
implementadas  

Deliberações  em  
andamento  

Deliberações  não  
implementadas  

Outras  
Situações*  

%  

Vigilância  Socioassistencial  
(monitoramento,  avaliação  e  
informação)  

42   24   15   3   0   49,41  

Gestão  compartilhada  do  
SUAS  

30   14   14   0   2   35,29  

Intersetorialidade  com  outras  
políticas   5   1   4   0   0   5,88  

Garantia  da  efetivação  dos  
direitos  socioassistenciais  aos  
usuários  do  SUAS  

8   3   4   1   0   9,41  

TOTAL  GERAL   85   42   49,4%   37   43,5%   4   5%   2   2,4%   100  
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Vigilância Socioassistencial
As deliberações emanadas das Conferências Nacionais de Assistência Social tratadas neste documento (2005-2011) 

ocorreram no período de consolidação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Este período foi de profundas 
transformações em todo o campo de política, o que impactou a atual concepção de Vigilância Socioassistencial. 

O conceito de Vigilância Sociassistencial estava presente desde a redação da Política Nacional de Assistência Social, em 
2004. No entanto, merecem destaque dois grandes avanços recentes no delineamento legal do seu escopo de atuação, a saber: 
a redação da Lei 12.435/2011, a partir da qual a Vigilância Socioassistencial passa a fazer parte da LOAS; e NOB/SUAS-2012, 
que dedica um capítulo exclusivamente para a Vigilância Socioassistencial.

Como apontado nos artigos 1º e 6º da LOAS, a Vigilância evoca a apropriação e utilização de três conceitos-chave, a 
saber: risco, vulnerabilidade e território, que interrelacionados propiciam um modelo para análise das relações entre as 
necessidades de proteção social no âmbito da assistência social, de um lado; e as respostas desta política em termos de 
oferta de serviços e benefícios à população, de outro.

O plano decenal e deliberações de vários anos, apontam para a necessidade de implantação da Vigilância por todos os 
entes.  De acordo com as determinações da NOB 2012, a Vigilância Socioassistencial deve estar estruturada e ativa em nível 
municipal, distrital, estadual e federal, contribuindo com as áreas de proteção social básica e de proteção social especial por 
meio da elaboração de estudos, planos e diagnósticos capazes de ampliar o conhecimento sobre a realidade dos territórios 
e as necessidades da população, auxiliando no planejamento e na organização das ações realizadas nesses territórios.  
Deve, ainda, contribuir com a própria Gestão – em sentido amplo – auxiliando a formulação, planejamento e execução de 
ações que induzam à adequação da oferta às necessidades da população.  Para isso, faz-se necessário que também sejam 
produzidas e analisadas informações sobre o financiamento; sobre o tipo, volume, localização e qualidade das ofertas; bem 
como das condições de acesso aos serviços, benefícios, programas e projetos. 

Dados do Censo SUAS 2012 apontam que a Vigilância Socioassistencial está instituída formalmente em seis estados, 
sendo que outros 12 estados declaram possuir alguma área que se responsabiliza “de maneira informal” pela Vigilância. No 
que se refere aos municípios, 30% afirmam ter instituído formalmente esta área, enquanto 34% declaram que a área está 
constituída “de maneira informal”. Os restantes 36% declaram não existir nenhuma iniciativa de organização da área na 
estrutura da Secretaria de Assistência Social.

Existe uma estreita relação entre a Vigilância com as áreas de PSB e PSE com suas unidades diretamente responsáveis 
pela oferta dos serviços socioassistenciais à população.  Estas áreas devem ser simultaneamente provedoras e consumidoras 
da informação. Trabalhando de forma conjunta e articulada com os serviços a Vigilância consegue ser mais efetiva no 
alcance dos seus objetivos.  Assim, a Vigilância Socioassistencial possui, necessariamente, o compromisso com a instituição 
e consolidação de um modelo de atenção que, partindo do reconhecimento e identificação das necessidades da população, 
aja proativamente para assegurar a oferta e efetivar o acesso das famílias e indivíduos aos serviços socioassistenciais.

Com base nas referências da PNAS e da NOB/SUAS 2012, depreende-se que a Vigilância Socioassistencial se organiza 
a partir de dois eixos que se articulam para produzir a visão de totalidade. Estes eixos são eles: a) a vigilância de riscos 
e vulnerabilidades; b) a vigilância sobre os padrões dos serviços.  A partir destes dois eixos articulam-se, de um lado, 
as informações relativas às demandas ou necessidades de proteção socioassistencial da população e, de outro lado, as 
características e distribuição da rede de proteção social instalada para a oferta de serviços e benefícios.  A análise da 
adequação entre as necessidades da população e a oferta dos serviços e benefícios deve, necessariamente, estar baseada 
nos territórios. 

A Vigilância Socioassitencial contribui para a qualificação dos serviços socioassistenciais por meio de um conjunto de 
atividades, a saber: organização, estruturação e padronização de informações; gerenciamento e consulta de sistemas 
informatizados; elaboração de diagnósticos e estudos; monitoramento e avaliação; planejamento e organização de ações 
de busca ativa e; notificação de violências e violações de direitos. As atividades características da Vigilância foram alvo de 
diversas deliberações nas Conferências do período aqui considerado.

Das 42 deliberações classificadas no bloco Vigilância Socioassistencial, apenas três foram classificadas como não 
implementadas, a saber: criar plano de comunicação e marketing do SUAS (...) (2007); Aprimorar os instrumentos de 
informação do SUAS, por meio de um Plano de Comunicação para a divulgação de (...) (2011) e; Implantar protocolo para a 
criação de um sistema informatizado único, on-line, a partir do banco de dados do Cadastro Único (...) (2011). Os motivos 



48

IX Conferência Nacional
de Assistência Social

SUAS: 8 ANOS DE CONQUISTAS

Brasília, de 16 a 19 de dezembro de 2013

para a não implementação destas deliberações serão analisados no decorrer deste texto. Resumidamente, pode-se observar 
que as duas primeiras deliberações referem-se a processos de comunicação, que embora contem com avanços, não foram 
organizadas e estruturadas sob a forma de um plano. Em relação à terceira deliberação, existem várias ações no MDS visando 
a integração dos sistemas através da utilização do CadÚnico, como se verá mais adiante. No entanto, não há uma ação 
específica relativa à criação de um protocolo. De uma perspectiva técnica, acredita-se que esta última deliberação poderia 
ser mais bem especificada.

Em relação ao monitoramento e avaliação (M&A), o principal ponto observado nas deliberações foi aquele relacionado 
à inserção da prática do M&A como componente regular do SUAS, de forma planejada e sistemática. Desde 2005 esse tema 
adquiriu maior relevância a partir da apresentação de propostas de metas para a construção do Plano Decenal do SUAS. Sob a 
forma de acompanhamento da gestão, da implementação de pactos e planos, e da implantação das Normas Operacionais do 
SUAS, esse tema ganha relevância e maturidade com cada edição das Conferências Nacionais até se estabelecer como matéria 
da NOBSUAS 2012. A Norma regulamentou e tem papel importante no processo de aprimoramento do monitoramento e da 
avaliação no âmbito do SUAS.

Já em relação às deliberações que requerem a adoção de maior rigor por parte do governo federal no controle e nas 
penalizações aos demais entes federados, entende-se que ações neste sentido vão ao encontro da autonomia dos entes 
definida constitucionalmente. Além disso, a experiência de acompanhamento e apoio técnico no âmbito do SUAS tem 
demonstrado que o aumento do rigor no controle formal tem eficácia menor do que a proatividade e a vontade política no 
cumprimento da PNAS. A este respeito, os Pactos de Aprimoramento do SUAS, tanto estaduais e do DF, quanto os municipais, 
constituem instrumentos mais adequados para a coordenação e para o aprimoramento da gestão.

É importante ressaltar que o amadurecimento desta temática pode ser percebido quando na Conferência Nacional de 
2011 verifica-se o intento de construir “(...) instrumentos de avaliação quantitativa e qualitativa para monitorar e controlar 
a execução das deliberações das conferências, em todas as esferas de governo, por meio da criação de comissões de 
monitoramento com participação da sociedade civil garantindo a democratização de informações em canais acessíveis à 
população no sentido de ampliar o controle social e avaliação da gestão e orçamento da Política de Assistência Social” (VIII 
CNAS, 2011). Essa deliberação é a manifestação plena do exercício desencadeado para as Conferências Municipais, Estaduais 
e Nacional de 2013, onde o processo de monitoramento se estabelece em todos os níveis de governo.

No que diz respeito às estratégias e ferramentas para a Vigilância Socioassistencial, foram identificadas deliberações 
reunidas em torno da importância do conhecimento da realidade através: da construção de diagnóstico; do mapeamento 
dos territórios de vulnerabilidade, risco social e potencialidades; da construção de indicadores e índices, indicadores de 
resultados da ação da política na vida dos usuários.  

A consolidação da Vigilância é fruto da percepção de que sem compreendermos a realidade, é impossível avançar.  
Para realizar suas atividades, a Vigilância Socioassistencial lança mão de uma grande variedade de fontes e instrumentos 
de informação. Alguns destes instrumentos são compartilhados entre todos os entes federados, outros, no entanto, são 
dependentes das particularidades de cada território. Os principais instrumentos e sistemas desenvolvidos e disponibilizados 
pelo MDS para as atividades de Vigilância Socioassistenciais são: 

O CADSUAS (Sistema de Cadastro do SUAS):  consiste em um aplicativo eletrônico – de preenchimento obrigatório (portaria 
No. 430/2008) – que comporta todas as informações cadastrais dos órgãos gestores de Assistência Social, das unidades públicas 
e da rede conveniada de entidades prestadoras de serviços socioassistenciais, dos fundos de Assistência Social, dos Conselhos 
de Assistência Social e dos trabalhadores e conselheiros que atuam no âmbito do SUAS. Com este instrumento é possível 
conhecer o mapa da Rede Sociassistencial brasileira, e consequente planejamento das potencialidades e vazios dos serviços.

O CENSO SUAS: instituído através do Decreto No. 7.334/2010, é um dos principais instrumentos de avaliação e 
monitoramento dos serviços, programas e benefícios ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social. Sua realização é 
feita todos os anos, desde 2007, por meio de questionários que são respondidos exclusivamente através de um aplicativo 
eletrônico. É o principal instrumento de monitoramento do SUAS, sendo central para elaboração de diagnósticos, realização 
de expansões, subsidiar decisões de repasse de recursos, construção de indicadores, subsidiar documentos normativos, como 
resoluções, orientações técnicas, entre outros, e muitas outras atividades centrais para a construção do SUAS. Atualmente, 
é formado por questionário de Gestão Municipal e Estadual, Conselho Municipal e Estadual CRAS, CREAS, Centro POP e 
Unidades de Acolhimento.
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SUASWEB - Informações do cofinanciamento federal: é uma ferramenta criada para agilizar a transferência regular e 
automática de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para os fundos estaduais, municipais e 
do Distrito Federal. Compreende informações sobre contas-correntes, saldos, repasses e cadastros. Traz, ainda, os Planos de 
Ação e os Demonstrativos Sintéticos de Execução Físico-Financeira. O SUASWEB é composto por ferramentas que realizam 
registro e divulgação de dados sobre recursos repassados; acompanhamento e processamento de informações sobre 
programas, serviços e benefícios socioassistenciais; gerenciamento de convênios; suporte à gestão orçamentária; entre 
outras ações relacionadas à gestão da informação do SUAS.

O CECAD/CADÚNICO (Consulta, Extração e Seleção do Cadastro Único): é uma ferramenta que permite 
realizar, de modo fácil e rápido, consultas, tabulações e extrações de dados do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal – Cadúnico que inclui as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de três 
salários mínimos no total, além de famílias cadastradas em outros programas sociais. Ele possibilita conhecer a realidade 
socioeconômica dessas famílias, trazendo informações do domicílio e também dados de cada um dos componentes da 
família. A utilização do Cadastro Único como instrumento de gestão e planejamento das ações no SUAS, como a busca ativa 
e o acompanhamento familiar é um grande avanço, contribuindo para a consolidação do modelo de gestão integrada.  

Registro Mensal de Atendimentos (RMA): este aplicativo refere-se à Resolução CIT nº 4, de 24 de maio de 2011, que 
instituiu parâmetros nacionais para o registro das informações relativas aos serviços ofertados nos Centros de Referência 
da Assistência Social - CRAS nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS, e definiu o conjunto de 
informações que devem ser coletadas, organizadas e armazenadas pelas referidas unidades, em todo o território nacional. 
Com estas informações, avançamos na compreensão dos atendimentos a população;

Prontuário SUAS: consiste em um instrumental técnico que visa auxiliar o trabalho dos profissionais, organizando as 
informações indispensáveis à realização do trabalho social com as famílias e registrando o planejamento e o histórico do 
acompanhamento familiar. Assim, o Prontuário SUAS tem como objetivo principal contribuir para a qualificação do processo 
de acompanhamento familiar nos CRAS e CREAS. É importante ressaltar ainda o desenvolvimento da ficha de referência e 
contrareferência para o usuários do SUAS compõe o Prontuário SUAS, documento que sistematiza as informações a serem 
coletadas no processo de o acompanhamento familiar das famílias no PAIF e PAEFI.

O IDV (Identificação de Famílias Vulneráveis): é um aplicativo que permite a elaboração de mapas de vulnerabilidade 
e risco social ao nível de estados, municípios e por setor censitário (áreas demarcadas pelo IBGE, de tamanho menor que 
municípios), de acesso público e irrestrito (sem utilização de senha) pelo link: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/idv/. Entre 
outros, utiliza dados e indicadores coletados a partir do Censo Demográfico de 2010, Cadastro Único de Programas Sociais 
(situação em agosto de 2011) e CENSO SUAS. O IDV, assim como o CECAD, se constitui como instrumento central para 
elaboração de diagnósticos socioterritoriais;

Matriz de Informações Sociais e Relatórios de Informações Sociais (MI-SAGI e RI-SAGI): o MDS disponibiliza uma série de 
informações que podem ser utilizadas tanto pela Vigilância de Riscos e Vulnerabilidades quanto pela Vigilância de Padrões 
de Serviços, são exemplos: o Data Social, a Matriz de Informações Sociais, o Relatório de Informações Sociais, o Sistema 
Brasil Sem Miséria, aplicativos relacionado a expansão e monitoramento dos serviços, entre outros (acesso pelo link http://
aplicacoes.mds.gov.br/sagi );

Grande parte das deliberações, principalmente aquelas oriundas das Conferências mais antigas, apontava para a 
necessidade de construção de instrumentais físicos ou eletrônicos que pudessem dar conta das informações do sistema de 
forma sistemática, padronizada e continuada. Como apresentado nos tópicos anteriores, o MDS disponibilizou uma série de 
aplicativos que procuram responder à demandas por informações territorializadas por estado, município e, quando possível, 
também informações intramunicipais.

Importa ressaltar ainda que, em relação às deliberações que contemplam os Pactos Estaduais, Municipais e do DF de 
aprimoramento do SUAS, a Vigilância Socioassistencial não só monitora os indicadores e metas pactuados, como também 
elaborou uma série de estudos que permitiram a sua implementação, tais como: parâmetros de taxa de acompanhamento 
familiar, estudo de territórios com maior presença de trabalho infantil, taxa de acolhimento de crianças e adolescente por 
Estado e região, Estudo de cobertura de oferta de PAIEF por porte de município, cobertura de acolhimento de crianças e 
adolescentes nos Estados e regiões.   O cálculo do IGD-SUAS foi também um grande avanço, ao possibilitar o incentivo da 
gestão a partir das informações produzidas sistematicamente. 
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Também é possível observar que, a partir de 2011, a implementação de deliberações relacionadas ao levantamento dos 
custos dos serviços socioassitenciais propiciou avanços no sentido do estabelecimento de estimativas para composição dos 
cursos dos serviços. Isto será fundamental para subsidiar a definição de parâmetros de cofinanciamento e para a definição 
de índices de correção dos pisos de proteção social básica e especial. Uma das deliberações, no entanto, aponta para a 
necessidade de atualização automática destes índices, o que não é viável do ponto de vista legal.

Na Conferência de 2011, a exigência em torno da definição de padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais 
para orientação aos municípios ganha força nas deliberações. Sobre isso, deve-se observar que o SUAS tem avançado de 
forma significativa na elaboração de parâmetros de qualidade de serviços, programas e benefícios. A Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistencial, as Normas Operacionais Básicas, além de resoluções da CIT e do CNAS e várias Orientações 
Técnicas são exemplos de instrumentos que caminharam neste sentido.  Destaca-se ainda neste ponto o grande esforço, 
em parceria com os estados, que vem sendo empreendido na implementação na capacitação de Recursos Humanos através 
do CapacitaSUAS. Os avanços já realizados, no entanto, não anulam o muito que ainda se precisa construir e avançar neste 
sentido.

Também em relação à Conferência de 2011, é possível verificar a existência de deliberações que apontam para a 
necessidade de a vigilância socioassistencial agir intersetorialmente na perspectiva de “analisar os fatos em sua totalidade”. 
Os fatos mencionados são: a vitimização e exploração de crianças e adolescentes; a situação de trabalho infantil; além 
das potencialidades regionais e a viabilidade de soluções ou encaminhamentos. Em relação a estas deliberações, várias 
pesquisas foram realizadas pelo MDS e por outros órgãos do governo federal cujo objeto é foi a identificação e análise da 
violação e exploração das crianças e adolescentes. Entre elas, merecem destaque o suplemento de trabalho infantil da 
Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD) e o Mapa de Violência 2012 Crianças e Adolescentes no Brasil, entre outras. 

Há de se observar que grande parte das deliberações emanadas nas Conferências é de natureza permanente, pois visam 
a estruturação dos processos e dos sistemas de gestão. Esta fato, por si, gera um impacto expressivo no percentual de 
deliberações que são classificadas na situação de “em andamento”, pois a sua implementação faz parte dos processos da 
Vigilância Socioassistencial. As deliberações que se relacionam ao mapeamento territorial de vulnerabilidades enquadram-se, 
na sua grande maioria, nesta situação. 

É possível também observar a existência de deliberações relacionadas à área da comunicação através de temas que giram 
em torno do desenvolvimento de mecanismos de divulgação da PNAS, do SUAS, e da garantia dos direitos socioassistenciais, 
bem como da “transparência em torno do investimento e desenvolvimento do SUAS tendo em vista as responsabilidades 
dos três entes federados”. Estes elementos aparecem a partir de 2007, sendo reforçados na Conferência Nacional de 2011. 
Importa ressaltar que a publicização da Política é realizada sistematicamente. Um bom exemplo disso é a produção do 
Boletim Nacional de Vigilância Socioassistencial, com analise dos atendimentos realizado em 2012 nos CRAS e CREAS. Apesar 
da publicização sistemática, não existe um plano de divulgação. 

Com relação a processos de planejamento, as deliberações de 2005 e 2007 referem-se especificamente ao Plano Decenal 
de Assistência Social e ao desenvolvimento de planos decenais estaduais e municipais e do Distrito Federal. Neste campo 
de deliberações já é possível perceber, de forma mais acentuada em 2011, o apontamento para que as deliberações de 
conferência sejam a base para os planos de assistência social. Muitas deliberações são transformadas em ações que compõe 
o planejamento da política após as Conferências, indicando necessidades específicas do sistema. Portanto, foram classificadas 
como implementadas as deliberações relacionadas à implantação gradativa de CRAS e CREAS em todo o território nacional e 
o reconhecimento das diferenças regionais para tal implantação. No entanto, há de se perceber que há ainda a necessidade 
de expansão dos CRAS e CREAS, como também o aperfeiçoamento e a melhoria dos serviços prestados nestas unidades.

Por fim, ressalta-se a importância da elaboração das Orientações Técnicas da Vigilância Sociassistencial, elaborado em 
2013, que sistematiza o conhecimento acumulado da área e que dá aos gestores e técnicos suporte e entendimento sobre a 
constituição e operacionalização da Vigilância. 

Gestão Compartilhada do SUAS
Foram 30 deliberações no Bloco da Gestão Compartilhada do SUAS. Destas, avaliou-se que 14 (47%) estão implementadas, 

14 (47%) estão em andamento e 2 (6%) foram classificadas como “Outras situações”. 
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A concepção de um Sistema Único de Assistência Social, na PNAS de 2004, e a concepção da NOB/SUAS de 2005, 
refletiram-se nas discussões e deliberações da V Conferência Nacional de Assistência Social e das seguintes. Um dos 
importantes reflexos, encontrado em todas as Conferências, foi a demanda por estruturação da gestão do SUAS.

De 2005 a 2012 foi o período de vigência e implementação da NOB/SUAS 2005. Nesse processo, as deliberações das 
Conferências Nacionais sobre a gestão compartilhada serviram de parâmetro para a definição de prioridades e diretrizes 
na atuação da SNAS para o aprimoramento da gestão do SUAS. Inclusive observa-se um desenvolvimento das deliberações 
relativas à gestão compartilhada que partem de deliberações mais gerais, em 2005, para deliberações mais específicas, 
detalhadas e técnicas, em 2011.

Nesse interstício, a SNAS, guiando-se pelas deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social, priorizou as 
ações a seguir.

No âmbito das relações institucionais, fortaleceu-se a CIT, valorizando-a como espaço transparente de negociação e 
pactuação entre as unidades federativas, ampliando o caráter democrático das decisões sobre os assuntos operacionais do 
SUAS e reconhecendo o FONSEAS e o CONGEMAS como representantes legítimos dos entes subnacionais; e incentivou-se o 
fortalecimento das CIBs, por meio de regimento interno que normatize suas atribuições e seus procedimentos, reconhecendo 
os COEGEMAS como representantes legítimos dos municípios de cada estado e fortalecendo sua atribuição de pactuação a 
respeito do nível estadual ao liberá-lo de discussões do nível nacional.

Para os municípios, criaram-se incentivos financeiros, por meio da partilha de recursos para expansões e cofinanciamento, 
para induzir a habilitação nos níveis de gestão básica e plena.

Para os estados e DF, a SNAS ofertou apoio técnico por meio de disseminação de orientações (publicações, informações 
no site), inclusive com a presença de representantes em encontroe e eventos para abordar temas diversos como: gestão 
financeira, gestão do trabalho, planejamento e regulação. Como exemplo deste apoio técnico a municípios, estados e DF, 
destaca-se a organização do Seminário de Gestão Financeira no SUAS, que foi um encontro dos três níveis da federação com 
os órgãos de controle (TCU, TCEs , CGU e MPF). O evento ocorreu em maio de 2012, em Brasília. 

Permeando esse processo de qualificação da gestão, foram criados indicadores, tais como: o IDCRAS, IGD-PBF, IGDSUAS-M, 
IGDSUAS-E e Índice de Execução Financeira Ajustada. Planeja-se ainda criar outros indicadores, como o ID-CS (Índice de 
Desenvolvimento do Controle Social) e indicadores para acompanhamento das metas e prioridades pactuadas para a gestão 
dos estados, DF e municípios. A integração da Rede SUAS também será aperfeiçoada visando captar e prover informações 
qualificadas para gestores e sociedade civil.

A meta de implantar ao menos um CRAS em cada município está praticamente alcançada, apenas 1% dos  municípios não 
possuem o equipamento por não terem aceitado a oferta de cofinanciamento federal. A SNAS empenhou-se tecnicamente 
e politicamente para que os CRAS sejam também ofertados às comunidades indígenas e quilombolas.

A dificuldade em lidar com as diversidades regionais, as distâncias geográficas e a capacidade de gestão dos municípios 
é de impossível solução definitiva em um ambiente jurídico-institucional que tende a considerar os diferentes municípios 
iguais entre si, com competências indiferenciadas na Constituição Federal, em um contexto de pouca tradição/cultura de 
uso do mapa e do diagnóstico socioterritorial para a formulação da política e para o planejamento de sua implementação.

Para lidar com isso pôde-se consolidar o tratamento diferenciado aos municípios dos cinco portes descritos na PNAS. 
Outro exemplo é a partilha dos recursos que, seguindo o determinado pelo artigo 62 da NOB/SUAS 2012, consideram 
também fatores que elevam o custo dos serviços na Região Amazônica, e, para os municípios com preponderância da via 
fluvial, houve a doação de lanchas da assistência social e cofinanciamento de sua manutenção. Outras formas de respeito às 
diversidades regionais também se deram na aprovação de algumas Resoluções que consideraram essa diversidade no seu 
texto, principalmente quanto à partilha de recursos e ao cofinanciamento.

Uma importante solução que se fortaleceu para superar essas barreiras é ainda a ampliação da parcela da decisão 
que é tomada no âmbito estadual, fortalecendo os CEAS e as CIBs como espaços competentes para tratar politicamente e 
operacionalmente da diversidade regional.
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Os municípios também devem ser incluídos na construção dessa solução. Considerando isso, o CONGEMAS com apoio do 
MDS realizou, em abril de 2013, o XV Encontro Nacional do CONGEMAS com o tema “Financiamento do SUAS: desigualdades 
regionais e gestão municipal”. O evento foi precedido por cinco encontros regionais e o primeiro painel do Encontro Nacional 
objetivou socializar os resultados dos encontros regionais.

Outra linha de observação das deliberações das Conferências permite visualizar que em 2005 as deliberações foram 
mais condizentes e respaldadas pela NOB/SUAS 2005, complementando-a e reforçando-a, ao passo que as deliberações de 
2011 fugiram dos parâmetros construídos pela NOB então vigente. Isso reforçou a necessidade, já assumida em 2010, de 
reformular a NOB de modo a compreender e consolidar o novo patamar do SUAS, a partir do qual o SUAS poderá prosseguir 
em seu desenvolvimento.

Assim, aprovou-se em dezembro de 2012 a nova NOB, que, no que se refere à gestão compartilhada, possui capítulos 
que normatizam sobre: Gestão do SUAS, Planos de Assistência Social, Pacto de Aprimoramento do SUAS e Processo de 
Acompanhamento no SUAS. Esses elementos, que já compunham o SUAS, adquiriram por esta via mais visibilidade e 
certa centralidade no processo de aprimoramento da gestão. No ano de 2013 e nos seguintes caberá, e coube, portanto, 
concretizar o prescrito pela nova NOB/SUAS.

O Pacto de Aprimoramento do SUAS, concretizado em metas e prioridades pactuadas para a gestão dos estados, DF e 
municípios, participa da implementação de várias das deliberações das Conferências. Como prioridades encontramos, por 
exemplo, a promoção do reordenamento institucional dos órgãos gestores da assistência social estabelecendo como metas 
para as secretarias municipais ter em sua estrutura formal as áreas de: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e 
área de Gestão do SUAS com a competência da Vigilância Socioassistencial, para os municípios de pequeno porte I e II e 
de médio porte; e, para os municípios de grande porte e para as metrópoles, as áreas de Proteção Social Básica, Proteção 
Social Especial com subdivisão da Média e da Alta Complexidade, Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios 
Assistenciais e Transferência de Renda, Gestão do SUAS com competência de Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS e 
Vigilância Socioassistencial.

Atendendo a diretriz de algumas deliberações, a assessoria e o apoio técnico também recebeu atenção na resolução 
que estabeleceu metas e prioridades para o aprimoramento da gestão estadual. O governo federal assumiu a realização de 
encontros trimestrais para assessoria e apoio técnico às equipes dos estados e DF.

Um importante complemento a esse esforço foi o I Encontro de Acompanhamento e Apoio à Gestão Descentralizada do 
SUAS, realizado por uma parceria entre MDS e FONSEAS, em dezembro de 2012, em João Pessoa. O evento foi relevante 
para o processo de qualificação dos estados quanto a sua responsabilidade no acompanhamento e apoio aos municípios, no 
contexto da implementação da nova NOB/SUAS.

Outro avanço em andamento advém da parceria entre MDS e CNPq, para financiar projetos de pesquisa sobre diversos 
temas relacionados ao desenvolvimento social, dentre os quais o de Economia e Financiamento das Ações de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. No escopo deste tema encontra-se a análise sobre os custos dos serviços socioassistenciais. 
Os resultados dos estudos produzidos trarão subsídios importantes para orientar a gestão financeira e orçamentária e a 
pactuação da partilha dos recursos.

Acerca das deliberações que estão em andamento podemos observar que uma das barreiras encontrada foi a 
desconsideração da autonomia dos entes da federação, o que vai de encontro ao Pacto Federativo. Isto não significa, no 
entanto, que o problema identificado pela deliberação seja insolúvel, mas que os delegados ao procurar construir soluções 
para os problemas identificados precisam fazê-lo respeitando a autonomia dos entes da federação e propondo alternativas 
que não contrariem o Pacto Federativo. Do contrário, a deliberação se torna não implementável.

Esse é o caso em que se encontra uma das deliberações classificadas como em “outra situação”, ao propor que se crie por 
lei, como requisito de habilitação no SUAS, a exigibilidade de Secretaria de Assistência Social exclusiva desta política pública 
nos estados, Distrito Federal e municípios.

A respeito dos Planos Decenais sabe-se que, contrariamente às deliberações das Conferências, não foi replicado nos 
níveis subnacionais. A cultura do planejamento na assistência social ainda é algo a se construir e fortalecer e a ausência da 
cultura de planejamento é mais forte para o planejamento de longo prazo.
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Por fim, cabe destacar que a implementação da NOBSUAS 2012 nos põem alguns desafios como a construção dos níveis 
de gestão que deverão ser dinâmicos com mudanças que ocorrerão automaticamente à medida que o ente federativo, 
quando da apuração anual do ID SUAS (Índice de Desenvolvimento do SUAS), demonstrar o alcance de estágio mais avançado 
ou o retrocesso a estágio anterior de organização do SUAS. As próximas deliberações a respeito da gestão do SUAS deverão, 
portanto, apontar os passos a serem dados a partir da NOB 2012, que se torna, desse modo, a plataforma a partir da qual 
governo e sociedade civil vislumbrará em que direção a gestão do SUAS deve caminhar.

Intersetorialidade com Outras Políticas
Foram 5 deliberações neste Bloco, das quais, 1 (25%) foi considerada implementada e 4 (75%) em andamento. De modo 

geral as deliberações abrangidas por este Bloco versaram sobre: intersetorialidade com as políticas públicas para assegurar 
atenção integral à população atendida no SUAS; articulação com Segurança Pública e Sistema de Justiça, para implementação 
de órgãos de defesa de direitos; acesso a documentos civis. 

Em relação às deliberações abrangidas por este Bloco é importante mencionar que, particularmente a partir de 2010, 
com a inclusão do SUAS nas agendas prioritárias do governo federal, a intersetorialidade do Sistema com as demais políticas 
públicas têm sido fortalecida. Além das políticas públicas, o MDS também têm empreendido iniciativas junto ao MP – Termo 
de Cooperação – e ao Conselho Nacional de Justiça, visando fortalecer a articulação com o Sistema de Justiça e a clarificação 
quanto ao papel do SUAS.

Em relação à interesetorialidade, a análise dos dados do Censo SUAS-2012 aponta como principais parceiros do CRAS no 
trabalho em rede no território: Coordenação do Programa Bolsa Família e o Conselho Tutelar, seguidos da política de saúde, 
de outras unidades públicas da PSB e da política de educação. Também se destacam os serviços da PSE e órgãos responsáveis 
pela emissão de documentos civis. É interessante observar que a quase totalidade dos CRAS conta, em seu município, 
com serviços de saúde, educação, Coordenação Municipal do PBF e Conselho Tutelar, com os quais pode articular-se para 
o atendimento às famílias na perspectiva da integralidade. Com relação às unidades da PSE, mais de 25% dos CRAS que 
participaram do CENSO SUAS 2012 indicaram não contar com este recurso para o trabalho em rede em seu município, 
cenário que pode ser modificado com a recente pactuação acerca da regionalização destes serviços. 

Quanto aos CREAS, analisando-se os dados do Censo SUAS 2012 é possível concluir que predominam a articulação com o 
CRAS, seguida de serviços de saúde (incluindo saúde mental), educação, do PETI e outras unidades da rede socioassistencial. 
Quanto aos órgãos de defesa de direitos, destaca-se a articulação com o CT, seguida do MP e Poder Judiciário. Indicaram 
não contar no município com serviços de Saúde Mental, Defensorias Públicas e Delegacias Especializadas, respectivamente 
36,7%, 32,9% e 14,4%. O acesso ao conjunto de políticas e órgãos de defesa de direitos constitui desafio para atenção 
integral à população, porém, estes achados já denotam uma evolução da rede parceria dos CREAS nos territórios quando 
comparados aos Censos SUAS anteriores. A totalidade dos CREAS indicou contar em com: CRAS no município para o trabalho 
em rede – aspecto que tem sido, inclusive, condição no SUAS para a implantação de CREAS com serviços cofinanciados pelo 
governo federal. 

Garantia da Efetivação dos Direitos Socioassistenciais   
Foram 8 deliberações neste Bloco, das quais, 4 (50%) foram consideradas implementadas e 4 (50%) em andamento. De 

modo geral as deliberações abrangidas por este Bloco versaram sobre: universalização do acesso ao SUAS; equidade de 
direitos e articulação intersetorial para o enfrentamento à pobreza, com centralidade do trabalho social com as famílias 
pelo SUAS; realização de campanhas informativas e preventivas; criação de ouvidorias do SUAS e frentes parlamentares; 
incentivo à criação de frentes parlamentares. 

Em relação às deliberações abrangidas por este Bloco é importante destacar os avanços já referidos neste documento 
relativos ao enfrentamento da pobreza com o Plano BSM, no qual o SUAS ocupa o papel de realizar o trabalho social com as 
famílias, articulando o acesso a direitos e rede de serviços das demais políticas. Quanto à implementação de ouvidorias e 
frentes parlamentares destaca-se que dizem respeito a ações também em andamento no país. 
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3. DELIBERAÇÕES (2005-2011) RELACIONADAS AO EIXO 3: GESTÃO DO TRABALHO
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Análise do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS

Entre os anos de 2005 a 2011 foram deliberadas 54 deliberações com relação ao tema da Gestão do trabalho. 

Essas deliberações foram classificadas em dois grandes blocos de assuntos de forma a serem melhor avaliadas: 
Capacitação, considerando as demandas relativas à formação para a atuação no SUAS e também sobre as normativas e 
técnicas do Sistema e RH SUAS, considerando a área que envolve os trabalhadores do SUAS e todas as situações a essa 
categoria referentes.



57

IX Conferência Nacional
de Assistência Social

SUAS: 8 ANOS DE CONQUISTAS

Brasília, de 16 a 19 de dezembro de 2013

Relacionadas a este Eixo 3, 32 deliberações (59%) foram consideradas implementadas, 21 (39%) em andamento e 1 (2%) 
na condição de não implementadas.

O GT de Monitoramento analisou as deliberações e sua distribuição conforme subtema tendo assim a configuração: 
a) Capacitação e 
b) RH SUAS

A capacitação é matéria permanente das deliberações em todas as Conferências Nacionais e a natureza desta deliberação 
tem uma variação de amadurecimento em cada ano pesquisado, ainda que a questão central sempre envolva a concepção e 
desenvolvimento de uma política de capacitação que se valorizasse todos os sujeitos envolvidos na construção do sistema: 
os trabalhadores do SUAS, os conselheiros, os gestores e usuários.

A compreensão sobre o modo de capacitar para o SUAS apresenta alterações interessantes ganhando força, com o passar 
dos anos, a ideia de uma qualificação permanente ou continuada e não apenas planos esparsos de capacitação, ou mesmo 
a presença dessa iniciativa apenas em Planos de Assistência Social.

Além disso, a ideia de capacitar, trazida como demanda das conferências assegura que esta capacitação deve prever o 
desenvolvimento do SUAS em seus diferentes níveis, territórios, usuários e especificidades. E, essencialmente, ser efetuada 
de forma a atingir todas as regiões.

De forma ainda não sistêmica, duas iniciativas merecem destaque na perspectiva de alcançar as deliberações das 
Conferências Nacionais. A primeira delas foi a Capacitação Descentralizada de Gerentes Sociais foi realizada pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) entre agosto de 2007 e julho de 2008. O projeto formou 1.531 
profissionais de 629 municípios que atuam no campo da proteção social não contributiva e na rede nacional de capacitação 
descentralizada.

A implementação e a execução do curso alcançaram toda a diversidade das realidades do País. Foram articulados e 
integrados conteúdos, equipes, instrumentos de avaliação, metodologias de ensino, tecnologias e experiências. O processo 
de capacitação foi dividido em 16 lotes e envolveu várias organizações parceiras, tanto no processo de formulação de proposta 
quanto no processo de ensino. Por meio de licitações públicas, foram contratadas 10 agências capacitadoras estaduais para 
executarem os cursos.

A capacitação envolveu avaliações internas e externas. As internas foram realizadas no decorrer da execução dos cursos, 
incluindo avaliação de aprendizagem, de reação e de efeito. Já para a avaliação externa, foram contratados consultores que 
trabalharam em três níveis: reação, aprendizagem e comportamento.

Ainda em 2007, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) lançou o projeto Capacitação para 
Implementação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e Programa Bolsa Família (PBF). A capacitação, com foco no 
desenvolvimento de competências técnicas, contribuiu com o fortalecimento da gestão descentralizada das políticas de 
assistência social e de transferência condicionada de renda.

O objetivo era contribuir com o fortalecimento da operacionalização descentralizada das políticas de assistência social 
(Sistema Único de Assistência Social) e de transferência de renda (Bolsa Família). Foram formados 9.550 profissionais em 
todos os estados brasileiros.

QUADRO 6 – DISTRIBUIÇÃO DE DELIBERAÇÕES POR SUBTEMA EIXO 3 (BLOCOS DE ASSUNTO) – 2005 
A 2011 

Bloco de Assunto Número de 
deliberações 

Deliberações 
implementadas 

Delib. 
em 
andamento 

Delib. não 
implementadas 

% 

Capacitação 22 22 0 0 40,74 
Rh SUAS 32 10 21 1 59,26 
TOTAL GERAL 54 32 59% 21 39% 01 2% 100 
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Os cursos, encerrados em 2009, foram ofertados para técnicos de estados e municípios e abordaram os temas como 
Implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Programa Bolsa Família (PBF), com duração de 150 horas; 
O Programa Bolsa Família, com duração de 95 horas; O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), com duração 
de 95 horas; O Programa de Apoio Integral às Famílias (Paif), com duração de 90 horas. Para a realização do curso foram 
selecionadas duas instituições capacitadoras – o Instituto Brasileiro de Administração Pública (Ibam) e a Faculdade Carioca 
de Informática (UniCarioca) – por meio de licitações públicas.

Ainda em 2010 ocorre o Projeto de Capacitação dos Conselheiros de Assistência Social Nacionais, Estaduais e do Distrito 
Federal, concebido pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), em parceria com a Secretaria Nacional de 
Assistência Social (SNAS) e o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Tratou-se de uma iniciativa de capacitação 
destinada ao aprimoramento da capacidade institucional dos conselhos de Assistência Social,  por meio do desenvolvimento 
dos conhecimentos e atitudes individuais e coletivas relacionadas ao exercício do controle social da Política de Assistência 
Social por parte dos seus membros. Cerca de 21 mil conselheiros foram capacitados com esta iniciativa.

A tensão sobre o assunto é tal que a Conferência de 2011 delibera sobre ele algumas vezes. Primeiro, ao deliberar 
sobre uma Política de Capacitação Continuada, disposta de acordo com a NOB-RH/SUAS, que possua recursos da União, 
estados, Distrito Federal e municípios e que seja voltada para os trabalhadores, gestores, conselheiros, entidades da rede 
socioassistencial nas três esferas de governo e no Distrito Federal, “orientando-se pelo princípio da profissionalização, da 
ética e pelo direito de atendimento aos usuários como sujeitos de direitos.”

A mesma Conferência insiste na elaboração e implementação de um “Plano municipal, estadual, do Distrito Federal e 
nacional de formação permanente para os trabalhadores do SUAS, em consonância com a NOB-RH/SUAS e na perspectiva 
da qualificação dos serviços socioassistenciais, em articulação com as demais políticas setoriais, os poderes Judiciário e o 
Legislativo, contemplando temas relacionados à gestão, trabalho socioassistencial com famílias, ao uso abusivo de álcool e 
outras drogas, à divulgação dos direitos sociais, às estratégias de mobilização popular, inclusive para as comunidades e povos 
tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, ciganos, pesqueira, portuária, assentados, etc.) e 
ao atendimento especializado à pessoa com deficiência, sobretudo o curso profissionalizante da língua brasileira de sinais.”

Além da NOB RH SUAS, que define as diretrizes para a Política Nacional de Capacitação, o ano de 2012 foi pródigo quanto 
à esta questão específica. 

A Resolução CNAS nº 8, de 16 de março de 2012, instituiu o Programa Nacional de Capacitação do SUAS – CapacitaSUAS e 
aprovou os procedimentos e critérios para adesão dos Estados e do Distrito Federal ao cofinanciamento federal do Programa 
Nacional de Capacitação do SUAS - CapacitaSUAS.  O CapacitaSUAS é uma estratégia de apoiar os Estados e o Distrito Federal 
na execução dos Planos Estaduais de Capacitação do SUAS, visando o aprimoramento da gestão e a progressiva qualificação 
dos serviços e benefícios socioassistenciais. Tem como objetivo promover a capacitação dos gestores, trabalhadores e 
conselheiros da Assistência Social, que pautada pela Gestão do Trabalho e a Educação Permanente, exige um novo perfil de 
trabalhadores, éticos e comprometidos com o exercício profissional.

Conforme pactuação na Comissão Intergestores Tripartite - CIT e deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social 
- CNAS, o MDS cofinancia o CAPACITASUAS, transferindo recursos financeiros aos Estados e o Distrito Federal, e finalizará o 
exercício de 2013, com cerca de 37 mil trabalhadores do SUAS . 

Outra iniciativa muito importante neste campo foi a instituição e composição da Rede Nacional de Capacitação e Educação 
Permanente do SUAS, por meio do Edital nº 01/2012, publicado no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2012 pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. Este Edital divulgou a Chamada Pública de Instituições de 
Ensino Superior públicas e privadas para a composição da referida Rede Nacional e está em consonância com a Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, e com a Resolução CNAS nº 8, de 16 de março de 2012.

A construção ampliada e democrática da Política Nacional de Educação Permanente no SUAS – PNEP/SUAS, foi outra 
conquista das deliberações das Conferências Nacionais e foi consolidade tendo como principal papel definir princípios e 
diretrizes para o desenvolvimento de percursos formativos no âmbito da Assistência Social, visando o aprimoramento da 
Gestão do SUAS por meio da qualificação da oferta dos programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais.

Interessante destacar que o texto preliminar dessa política foi proposto pela SNAS/MDS em 2010. Em 2011, esse texto 
preliminar foi entregue ao CNAS e apresentado durante a VIII Conferência Nacional de Assistência Social. Em 2012, o CNAS, 
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em parceria com o MDS, realizou uma oficina para aprofundamento e discussão do texto preliminar dessa política, tendo 
como participantes Instituições de Ensino Superior, Associações de Ensino e pesquisa, Entidades de Classe, Fóruns dos 
Trabalhadores do SUAS, CONGEMAS, FONSEAS e outros colaboradores do MDS e CNAS. 

Em 6 de junho de 2012, por meio da Resolução CNAS nº 19/2012, o CNAS instituiu o Grupo de Trabalho com o objetivo de 
sistematizar o texto da Política Nacional de Capacitação e  Educação Permanente do SUAS a partir das contribuições oriundas 
da oficina realizada pelo CNAS, em 25 de abril de 2012. O GT trabalhou no período de junho a outubro de 2012, e teve como 
integrantes conselheiros do CNAS e convidados professoras da área e representante do Fórum Nacional dos Trabalhadores 
do SUAS  (FNTSUAS).

A Política compreende as deliberações que provêm da Conferência de 2005 e é composta de uma base histórica que 
aponta a trajetória de todo o debate desenvolvido nas conferências de assistência social sobre trabalho e valorização dos 
trabalhadores e um balanço das iniciativas de formação e capacitação já ofertada no âmbito da Assistência Social.  Por meio 
da Resolução CNAS nº 4, de 13 de março de 2013, foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente do Sistema 
Único da Assistência Social – PNEP/SUAS.

Para além destas decisivas iniciativas, pode-se admitir o fortalecimento do Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS 
– FNTSUAS que oportuniza a troca de experiências entre os profissionais, o reforço das lutas dos trabalhadores do SUAS. 
Demonstração disto é a participação do FNTSUAS no debate sobre a Mesa Nacional de Negociação do SUAS e os Seminários 
Nacionais do Fórum com a participação de várias categorias de profissionais do sistema.

Ainda que essas conquistas tenham sido realizadas é importante destacar que não se vislumbra iniciativas organizadas 
que pressuponham a participação dos trabalhadores do SUAS em cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado 
pertinentes à Política de Assistência Social e áreas afins, sem qualquer prejuízo de remuneração, deliberação inovadora da 
Conferência de 2011. 

O campo de deliberações acerca dos Recursos Humanos do SUAS é também extremamente pródigo, no que se refere a 
organização desta área visando alterar as questões atinentes aos trabalhadores do SUAS. Todas as 32 deliberações apontam 
para questões ligadas à realidade dos  trabalhadores do SUAS e vêm sendo se tornando conquistas realizadas a cada ano.

Uma das questões mais importantes nesta linha, que aparece como deliberação ainda na Conferência de 2005, é sobre a 
construção e implementação de uma Norma Operacional específica de Recursos Humanos no SUAS, conforme apontado na 
Política Nacional de Assistência Social, que tratasse exclusivamente da gestão do trabalho no SUAS.  A Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS é aprovada pelo CNAS em 2006, após amplo debate nacional e privilegia os seguintes 
temas: Princípios Éticos para os Trabalhadores da Assistência Social; Equipes de Referência; Diretrizes para a Política Nacional 
de Capacitação; Diretrizes Nacionais Para os Planos de Carreira, Cargos e Salários.; Diretrizes para Entidades e Organizações 
de Assistência Social; Diretrizes para o cofinanciamento da Gestão do trabalho; Responsabilidades e Atribuições do Gestor 
Federal, dos Gestores Estaduais, do Gestor do Distrito Federal dos Gestores Municipais para a Gestão do Trabalho no âmbito 
do SUAS; Organização do Cadastro Nacional de Trabalhadores do SUAS – Módulo CADSUAS; Controle Social da Gestão do 
Trabalho no âmbito do SUAS e Regras de Transição.

Importante ressaltar que já integra o conteúdo da NOB-RH/SUAS as bases da Política de Capacitação que alcance 
trabalhadores públicos e da rede prestadora de serviços, gestores e conselheiros da área, de forma sistemática, continuada, 
sustentável, participativa, nacionalizada e descentralizada, respeitadas as diversidades regionais e locais, e fundamentada 
na concepção da educação permanente. 

Outra deliberação importante trata da necessária ampliação do quadro de profissionais do SUAS que, segundo a demanda, 
deve ser gradativa e crescente. Tal tem se efetivado, como se pode notar pelos Censos SUAS realizados desde 2007 sobre o 
número de trabalhadores do SUAS.  Em 2006, o único dado sobre isto partiu da pesquisa intitulada Fotografia da Assistência 
Social no Brasil na perspectiva do SUAS, produzido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e apresentado na 
V Conferência Nacional de Assistência Social. De acordo com a pesquisa, havia cerca de 10.000 profissionais envolvidos 
com a operação da política de Assistência Social, no âmbito estadual, em todo o País. Hoje o Censo SUAS nos informa esta 
quantidade de várias formas conforme abaixo.

O Censo SUAS 2011 apresenta dados sobre a evolução de trabalhadores da assistência social por vínculo empregatício na 
Gestão Municipal, ressaltando que “o quantitativo de trabalhadores em gestão municipal da Assistência Social, a partir de 



60

IX Conferência Nacional
de Assistência Social

SUAS: 8 ANOS DE CONQUISTAS

Brasília, de 16 a 19 de dezembro de 2013

dados de pesquisas do IBGE (MUNIC AS 2005 e 2009) e Censo SUAS (2010 e 2011), apresenta um crescimento médio de 8,8% 
ao ano entre 2005 e 2011, ou 66% no período analisado, com manutenção de cerca de 50% dos funcionários sem vínculo 
estável”. O Censo SUAS 2012, no que se refere à Gestão municipal, informa que os trabalhadores do SUAS já são 243.136 
mil, sendo 87.110 mil na condição de estatutários, 31.401 mil celetistas, 36 .931 mil comissionados e 87.244 mil por meio de 
outros vínculos. No âmbito dos estados, são contabilizados 18.534 mil. 

Com relação à rede socioassistencial privada, o Censo de 2011, temos o seguinte quadro: 294.125 mil trabalhadores 
contratados, 32.736 mil trabalhadores na condição de cedidos, 19.189 mil estagiários e 189.097 voluntários totalizando 
535.147 entre trabalhadores e estagiários e voluntários atuando na rede socioassistencial privada.

É necessário, entretanto, reconhecer que a grande conquista do instrumento NOB RH não altera automaticamente 
a realidade da gestão do trabalho do SUAS no país. A NOB RH é significativa por afiançar política de recursos humanos 
que garanta melhoria das condições de trabalho, definição da composição de equipes multiprofissionais, formação, perfil, 
habilidades, qualificação e apontamento para a definição de várias outras conquistas nesta área. Talvez por essa razão, 
várias deliberações das Conferências de 2007, 2009 e 2011 ainda demandam a execução de medidas institucionalizadas e 
requeridas pela NOB RH como piso salarial e benefícios para as categorias profissionais da área de assistência social, em 
articulação com os conselhos de classe e sindicatos, isonomia salarial, planos de cargos, carreira e salários, e outros. 

É importante notar que em 2009, por meio da Lei nº 12.094, de 19 de novembro de 2009 é criada a Carreira de Analista 
de Políticas Sociais com a abertura de 2.400 cargos. Um dos órgãos beneficiados por esta carreira federal é Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, visto que as atribuições deste servidor é, entre outras, Art. 3o  São atribuições 
do cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais:  I - executar atividades de assistência técnica em projetos e programas nas 
áreas de saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência 
social , educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades 
especiais, ao idoso e ao indígena, que não sejam privativas de outras Carreiras ou cargos isolados, no âmbito do Poder 
Executivo; II - verificar, acompanhar e supervisionar os processos inerentes ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema Único 
de Assistência Social e aos demais programas sociais do governo federal objeto de execução descentralizada; III - identificar 
situações em desacordo com os padrões estabelecidos em normas e legislação específica de atenção à saúde, previdência, 
emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência social, educação, cultura, 
cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades especiais, ao idoso e ao indígena, 
quando não sejam privativas de outras carreiras ou cargos isolados, no âmbito do Poder Executivo, proporcionando ações 
orientadoras e corretivas, promovendo a melhoria dos processos e redução dos custos;   IV - aferir os resultados da assistência 
à saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência social, 
educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades especiais, 
ao idoso e ao indígena, considerando os planos e objetivos definidos no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 
Assistência Social e demais políticas sociais;  V - proceder à análise e avaliação dos dados obtidos, gerando informações que 
contribuam para o planejamento e o aperfeiçoamento das ações e políticas sociais.

Ainda neste campo de deliberações aparecem as importantes deliberações relacionadas às estruturas de trabalho do 
SUAS, cujas deliberações apontam não só para melhoria de instalações físicas e suprimentos de equipamentos, órgãos 
gestores e conselhos, mas como para a constituição de uma área administrativa específica para a gestão do trabalho no 
SUAS nos órgãos de gestão. As conferências a partir de 2007 apontam fortemente para a criação de setor específico para 
coordenar, executar e monitorar a gestão do trabalho, bem como da gestão do SUAS conforme art. 3º da Resolução CNAS 
nº17/2011, incluindo a Política de Formação Permanente para os profissionais do SUAS, contemplando todos os princípios 
e diretrizes definidos na NOB-RH/SUAS. 

Neste sentido, é possível também verificar este movimento no Censo SUAS 2012 informa que  18,5% de áreas 
administrativas constituídas na estrutura formal, 44,4% de áreas administrativas constituídas de maneira informal, 37,0 % 
de áreas administrativas não constituída, o que demonstra que muito ainda precisa ser edificado neste campo.

Afora constituir esse nicho institucional, as deliberações indicam a necessidade de monitorar e avaliar desempenho e 
produtividade dos trabalhadores do SUAS, objetivando a qualidade do atendimento aos usuários. Essa é uma deliberação 
que aparece no ano de 2007, mas efetivamente não tem reverberação nas demais conferências, destarte sua importância. 
Aliás, a Conferência de 2007 traz uma deliberação com esta natureza relevante, mas que não tem repercussão em outras 
conferência, que é de efetivar a criação de Comissão para implementação da NOB RH nas três esferas de governo por meio 
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de Portaria garantindo a representatividade dos profissionais do SUAS. As condições para a criação destas Comissões estão 
dadas, entretanto estas ainda não estão delineadas ou sequer discutidas.

Nesta direção, e, sobretudo a partir de 2007, as deliberações apontam para o fortalecimento de um amplo processo de 
mobilização junto aos estados e municípios no sentido de estabelecer estratégias que viabilizem o cumprimento imediato 
das previsões da NOB/RH/SUAS, fortalecendo as mesas de negociação existentes. 

Uma das deliberações de grande relevância consubstanciada em deliberação implementada, como conquista de 
Conferência Nacional é justamente aquelas expressas na Lei 12.435, que altera a Lei 8742/93 mais precisamente no que tange 
que os recursos transferidos pelo FNAS possam cofinanciar o pagamento de salários do quadro efetivo de trabalhadores da 
assistência social dos Estados, DF e Municípios. O Artigo 6º.-E da referida Lei define que os recursos do cofinanciamento 
do Suas, destinados à execução das ações continuadas de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos 
profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme 
percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. 

Algumas deliberações desta área são de escopo fundamentalmente de órgãos gestores estaduais e municipais, 
respeitando-se a autonomia dos entes federados, mas que foram inseridas na NOBSUAS 2012, que dedica um capítulo 
específico sobre a gestão do trabalho no SUAS, onde estão abrigadas várias deliberações de Conferências Nacionais, tais 
como: dotar os órgãos estaduais de equipe técnica para operar os sistemas de informação, de monitoramento, avaliação e 
vigilância e assessorar os municípios; estrutura administrativa da gestão do trabalho, instituição de observatórios de práticas 
profissionais, etc.

Um das grandes conquistas da Gestão de Trabalho no SUAS e que procede também de Conferências Nacionais é o 
Cadastro Nacional dos Trabalhadores do SUAS CADSUAS, hoje incorporado no cotidiano da ação de gestores e da rede 
socioassistencial.

Algumas deliberações sobre este Eixo 3 – Gestão do Trabalho são de reconhecida importância, mas se colocam em uma 
linha de defesa de lutas maiores de classe trabalhadora, a exemplo da deliberação da VIII Conferência Nacional que pugnou 
por “Fortalecer a luta da classe trabalhadora pelo direito ao trabalho digno, com remuneração justa.”

Ou ainda deliberações como teses mais gerais que precisam ser consideradas como teses permanentes para a ação na 
área da gestão do trabalho. Pode-se citar dois exemplos: “Buscar a valorização dos trabalhadores do SUAS e a conquista 
de condições do exercício profissional com qualidade, respeitando e construindo respostas às demandas sociais com a 
população, em cumprimento aos princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Norma 
Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social (NOB/SUAS) e Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 
do Sistema Único da Assistência Social (NOB-RH/SUAS).” e “ Implantar a gestão do trabalho a partir da NOB-RH/SUAS nas 
três esferas de governo e no Distrito Federal para garantir trabalho qualificado no desenvolvimento das ações do SUAS, com 
base em diagnóstico do número de trabalhadores necessários em relação à demanda de trabalho existente nos serviços 
continuados, programas e projetos.”

No que se refere ao reconhecimento dos cargos e funções dos trabalhadores de nível médio que atuam no SUAS, nas 
funções de monitor, educador social e orientador social, entre outras, neste momento, desde agosto de 2013, a Secretaria 
Nacional de Assistência Social – SNAS está promovendo encontros sobre o assunto nas diversas regiões do país com a 
participação do Conselho Nacional de Assistência Social. Bem como, por solicitação da SNAS, o CNAS protagonizou debate 
sobre a mesa de negociação permanente do SUAS em setembro de 2013 para a continuidade vislumbrando a instalação em 
fins desse mesmo ano. 

A Conferência de 2011 delibera pelo aperfeiçoamento da NOB-RH/SUAS com fins de ampliação da equipe de referência 
dos CRAS e CREAS, observando as especificidades do território; das famílias; dos serviços referenciados e o cofinanciamento 
das ações, especialmente na oferta dos serviços de Proteção Social Especial.

E ainda delibera, assim como a Conferência de 2005, pela necessária e sempre urgente, adequação das estruturas 
organizacionais do órgão gestor de Assistência Social de acordo com as normativas, e não de forma desatrelada destas, qual 
seja PNAS/2004, NOB/SUAS e NOB-RH/SUAS. Entretanto, na mesma deliberação, a Conferência indica que seja garantido que 
a gestão da Política de Assistência Social seja operada por um profissional de nível superior dentre as categorias previstas 
no art. 3º da Resolução CNAS nº17/2011. Esta segunda parte da deliberação padece de uma análise mais detalhada visto 
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que parte de uma tese importante, porém com pouca força ou condição de exequibilidade, não só tendo a autonomia dos 
entes como as possibilidades legais de tal ocorrer. As tratativas político-institucionais de cada estado e município é que 
efetivamente vem definindo o quadro de gestores da área em todo o Brasil.

 Por fim, a Conferência de 2011 coloca um desafio, e uma luta de âmbito político-institucional, em termos de deliberação 
que trata da alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal visando modificar os limites percentuais de gasto com pessoal, 
estabelecidos por esta lei para os respectivos entes da Federação, para assegurar que a área da Assistência Social possa 
contratar recursos humanos necessários, por meio de concursos públicos.

Análise da Secretaria Nacional de Assistência Social SNAS

Nas Conferências Nacionais de Assistência Social realizadas entre 2005 e 2011, foram aprovadas 54 deliberações 
com a temática correspondente ao Eixo 3 – Gestão do Trabalho, sendo que: 32 deliberações (59,%) foram consideradas 
implementadas, 21 (39%) em andamento e 1 (2%) na condição de não implementadas. 

A análise realizada pelo GT da SNAS partiu, portanto, da categorização adotada pelo GT de Monitoramento do CNAS que 
distribuiu as deliberações em Blocos de Assuntos, conforme indicado no quadro abaixo.

*Abrange deliberações consideradas já superadas em razão: do avanço da legislação e normativas; do próprio processo de implementação 
do SUAS; ou por versarem sobre temas que extrapolam a competência do MDS em relação ao SUAS.

Feita a análise quantitativa das deliberações, procedeu-se a uma avalição qualitativa das deliberações do Eixo 3, com 
as principais considerações afetas a cada um desses blocos de assunto, conforme abordado adiante. Cabe destacar que, 
de modo geral, as deliberações deste eixo abordaram ações e estratégias afetas à capacitação; e avanços na execução das 
principais ações propostas pela NOB-RH.

Capacitação 
O Bloco de Assunto Capacitação, apresenta 22 deliberações as quais todas foram consideradas identificadas 

implementadas. 

A Gestão do Trabalho no âmbito do SUAS, insere-se como um dos eixos estruturantes do SUAS, prevista na PNAS/2004, 
na NOB SUAS/2012, no Plano Decenal SUAS Plano10, na NOB-RH/SUAS/2006 e nas prioridades nacionais pactuadas entre os 
entes federativos. Todavia, necessita de ações programáticas que resultem na sua estruturação e organização em conjunto 
com os estados e DF, especialmente no que se refere ao processo de formação e de capacitação, em consonância aos 
princípios e diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS.

A Gestão do Trabalho e a Educação Permanente na Assistência Social visam pautar ações relacionadas à profissionalização 
e à qualificação das ofertas e atenções no SUAS que repercutam diretamente nos usuários desta política.  Dessa forma, a 
NOB-RH/SUAS assegurou a implantação da Gestão do Trabalho como eixo estratégico do SUAS e representou um ganho 
político significativo na pactuação federativa entre os gestores e, em especial, para os trabalhadores e usuários do SUAS. 
A concepção da Gestão do Trabalho na Assistência Social preconiza o processo de conquista progressiva dos próprios 
profissionais que materializam a mediação necessária para a garantia dos direitos socioassistenciais, visando caracterizar os 
objetivos do SUAS.

Nas Conferências de 2005 e 2007, aprofunda-se a discussão sobre uma Politica Nacional de Capacitação, acrescentando 
a preocupação com os “princípios éticos, políticos e profissionais”, como uma diretriz para a melhoria da qualidade do 
atendimento. Nesse sentido, nestas Conferências, também aparecem como deliberações a proposta de criação da Escola 

QUADRO 7 – DISTRIBUIÇÃO DE DELIBERAÇÕES POR SUBTEMA EIXO 3 (BLOCOS DE ASSUNTO) – 2005 A 
2011 

Bloco de Assunto 
Número de 

deliberações 
Deliberações 

implementadas 
Deliberações 

em andamento 

Deliberações 
não 

implementadas 

Outras 
Situações* % 

Capacitação 22 22 0 0 0 41% 
Rh SUAS 32 10 21 1 0 59% 
TOTAL GERAL 54 32 59% 21 39% 1 2% 0 0% 2% 
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de Qualificação Permanente do SUAS; a estruturação de Planos de Carreiras, Cargos e Salários; a utilização dos recursos do 
cofinanciamento federal para o pagamento dos trabalhadores e a necessidade de concursos públicos.

Em resposta às demandas de capacitação, O MDS, por intermédio da SNAS e SAGI iniciou o processo de formação dos 
trabalhadores, gestores e dos conselheiros da área, que ocorreu em 2008 e 2009, com a Capacitação para Implementação do 
Sistema Único de Assistência Social –SUAS e do Programa Bolsa Família (PBF). A realização da Capacitação Descentralizada 
de Gerentes Sociais buscou ampliar as competências dos profissionais da assistência social, a partir da incorporação 
de conceitos e análises sobre as políticas e programas de desenvolvimento social e da utilização de instrumentos de 
planejamento, gerenciamento e operacionalização de serviços e benefícios. Neste mesmo ano, iniciou a Capacitação para os 
Conselheiros Nacionais, Estaduais e do DF, envolvendo aproximadamente 430 conselheiros. Ainda, uma Especialização em 
Gestão e Desenvolvimento de Políticas de Proteção Social foi oferecida aos servidores públicos federais em 2009.

De 2010 a 2012 foram capacitados aproximadamente 21 mil Conselheiros Municipais da Assistência Social, objetivando 
o aperfeiçoamento da capacidade institucional dos conselheiros de assistência social em desempenhar o controle social da 
Política de Assistência Social e do Programa Bolsa Família. 

Em 2012, o CNAS institui o Programa Nacional de Capacitação do SUAS – CapacitaSUAS (Resolução nº 08, de 16 de março 
de 2012), com vigência de 2012 a 2014.  Essa estratégia de apoiar os estados e o Distrito federal na execução dos Planos 
Estaduais de Capacitação do SUAS tem como objetivo promover a capacitação de gestores, trabalhadores e conselheiros da 
Assistência Social. 

Para a viabilização do CapacitaSUAS, foi criada a Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS através da 
portaria ministerial nº 145 que credenciou 101 Instituição de Ensino Superior públicas e privadas em praticamente todo o país. 

Em 2013, em resposta as deliberações sobre capacitações continuadas, o CNAS instituiu por meio da Resolução CNAS 
nº 4, de 13 de março de 2013, a Politica Nacional de Educação Permanente do SUAS, que é fruto de uma longa trajetória de 
mudanças de paradigma no âmbito da Assistência Social e de diálogos com sujeitos fundamentais ao Sistema, como seus 
usuários. 

É importante ressaltar que o MDS procurou sempre primar por parcerias com instituições de notório conhecimento, 
estudiosos e pesquisadores, além de organismos internacionais que sempre contribuíram para a construção e implementação 
dessa política.

A Política Nacional de Educação Permanente do SUAS e o Programa Nacional de Capacitação do SUAS – CapacitaSUAS 
inauguram um novo marco na assistência social. Reafirma o compromisso do Governo Federal em materializar as deliberações 
advindas de um processo democrático e participativo. 

RH SUAS 
O bloco de assuntos de RHSUAS apresenta 32 deliberações, 10 (31%) foram consideradas implementadas, 21 (66%) em 

andamento e 1 (3%) na condição de não implementadas.

Com o estabelecimento da assistência social como política pública social e parte integrante da Seguridade Social, 
regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social- LOAS, abre-se espaço para o debate democrático alicerçado na 
participação social nas Conferências de Assistência Social, que desde sua primeira edição deliberam sobre a necessidade de 
se investir nos trabalhadores do SUAS, culminando na VIII Conferência Nacional de Assistência Social, que teve como lema 
“Consolidar o SUAS e valorizar seus trabalhadores”.

Nessa trajetória histórica, sintetizaremos as principais deliberações no aspecto relevante à Gestão do Trabalho, 
percebendo que nesse espaço privilegiado de participação social, deliberativo e democrático, se convergem os projetos dos 
gestores, trabalhadores, conselheiros e usuários para avaliar a assistência social e propor novas deliberações para efetivar 
o SUAS no Brasil. 

A primeira resposta às deliberações foi a aprovação da NOB-RH/SUAS (Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 
2006), que apresenta as diretrizes para a política de gestão do trabalho do SUAS. A NOB-RH/SUAS define como diretriz 
a profissionalização da área, institui as equipes de referência, estabelecendo a proporcionalidade entre o número de 
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profissionais e usuários, bem como os seus respectivos perfis, de modo a assegurar a qualidade no atendimento. Além 
disso, estabelece diretrizes para política de capacitação e valorização do trabalhador, como por exemplo os Planos de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS´s), entre outras questões relativas à gestão do trabalho no SUAS.

Em 2009, nota-se uma crescente “politização” nos debates, evidenciando a preocupação de se criar espaços de diálogos 
entre os trabalhadores, propostos como Fórum e espaços de debates, com intuito de fortalecer as relações institucionais 
com as discussões sobre a NOBRH-SUAS/2006. 

Em 2011 grandes avanços foram conquistados. A publicação da Lei n.º 12.435 de 06/07/2011, que alterou a Lei nº 
8.742/93 – LOAS, institui o SUAS em lei, e, dentre outros objetivos, ressalta-se a Gestão do Trabalho e a Educação 
Permanente na Assistência Social na legislação. Como já referido neste documento, a inclusão do Artigo 6º E - que autoriza 
os entes federativos a utilizar parte dos recursos do cofinanciamento federal para pagamento das equipes de referência 
em consonância à NOBRH/SUAS - vem de encontro às deliberações das Conferências no que tange à profissionalização 
e valorização dos trabalhadores, priorizando vínculos estáveis de trabalho, mediante realização de concursos públicos, e 
assim, a continuidade com qualidade das prestações socioassistenciais. Em relação ao uso desse recurso e as previsões 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, existe a proposta de um estudo, por meio de consultoria no momento em processo de 
contratação, que venha a subsidiar os debates e decisões. 

O Conselho Nacional de Assistência Social ratificou, em 2011, as equipes de referência de nível superior do SUAS, 
conforme estabelecido na NOB-RH/SUAS e reconheceu outras categorias profissionais de nível superior para atender às 
especificidades e particularidades dos serviços socioassistenciais e as funções de gestão, com a publicação da Resolução nº 
17/2011. 

Atualmente, encontra-se em realização o processo para o reconhecimento das categorias profissionais de nível médio 
e fundamental do SUAS. Essa é uma ação do MDS, por meio da SNAS e SAGI, e conta com a colaboração do CNAS e de 
gestores estaduais e municipais, mediante apoio em sua realização, com a indicação e financiamento de trabalhadores para 
participação em Oficinas Regionais, propiciando um amplo debate com esses profissionais. Foram realizadas cinco oficinas 
no segundo semestre de 2013 e tem-se como objetivo o reconhecimento por meio de resolução do CNAS dessas categorias 
profissionais.

Ainda em 2011, a VIII Conferência Nacional pautou os avanços na implantação do SUAS e se propôs a debater o trabalho 
e os trabalhadores do SUAS, a estruturação da Gestão do Trabalho, a intensificação das discussões acerca dos PCCS, concurso 
público e retoma a necessidade de um “plano nacional de formação permanente”. Importantes deliberações foram aprovadas 
para a Gestão do Trabalho do SUAS, como a proposta de instituição da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUAS. 
Atualmente, está em tramitação no âmbito do MDS a minuta de Portaria que estabelece a Mesa Nacional de Gestão do 
Trabalho no SUAS, tendo sido debatida no CNAS e com fóruns de organização dos trabalhadores do SUAS. Essa é uma 
importante instância de proposição para a área.

O MDS, por meio da SNAS, publicou importantes orientações técnicas para a área da Gestão do Trabalho, lançadas na 
Conferência Nacional de 2011, divulgadas e distribuídas amplamente no âmbito dos Estados, DF e Municípios. Destacamos 
a publicação da NOB-RH/SUAS anotada e comentada, que vem a contribuir na compreensão desta normativa e auxiliar a 
sua efetivação; o livro Gestão do Trabalho no âmbito do SUAS: uma  contribuição necessária para ressignificar as ofertas 
e consolidar o direito socioassistencial, que reúne artigos de diversos especialistas na área e fomenta a reflexão sobre o 
trabalho social, suas características, estratégias para sua qualificação; a Política Nacional de Capacitação do SUAS – versão 
preliminar, baseada nas diretrizes estabelecidas pela NOB-RH/SUAS, que organiza e prioriza a demanda por capacitação 
e foi  imprescindível para a construção da Política Nacional de Educação Permanente, instituída em 2013; e as publicação 
das Orientações para Processos de Recrutamento e Seleção de Pessoal no Sistema Único de Assistência Social, importante 
contribuição para a efetivação da deliberação acerca dos vínculos de trabalho na Assistência Social.

A LOAS, a NOB-RH/SUAS e a NOBSUAS 2012 estabelecem que os entes federados devem instituir equipes para a gestão 
do trabalho. Há que se destacar que, desde 2010, têm sido realizados encontros com as equipes técnicas dos Estados e DF, 
no intuito de fortalecer a área. A instituição dessas equipes é meta dos Pactos de Aprimoramento das Gestões Municipais, 
DF e Estaduais, junto à adequação da estrutura organizacional do órgão gestor de Assistência Social em conformidade com 
PNAS, NOBSUAS e NOB-RH. 
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No que tange à gestão do Sistema, a instituição do Índice de Gestão Descentralizado do SUAS (IGDSUAS) e Índice de 
Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Fámília (IGDPBF) incentiva os entes no aprimoramento da gestão da política e 
possibilita a sua utilização para garantir condições adequadas de atendimento e de trabalho nas unidades do SUAS.

Outra ação do âmbito da Gestão do Trabalho é o apoio no aprimoramento das ferramentas de informação acerca dos 
trabalhadores e do trabalho social no SUAS, mediante contribuição da área na formulação dos questionários que compõem 
esses sistemas, como o CensoSUAS e o CADSUAS.

O MDS vem ampliando o seu quadro de servidores mediante a realização de concursos públicos entre os anos de 2006 a 
2013, cumprindo as deliberações das conferências.

Desta forma, é importante ressaltar que o MDS tem se incumbido de sua responsabilidade e tem buscado cumprir e 
possibilitar a efetivação das deliberações das Conferências Nacionais, reconhecendo essa instância e sua importância na 
consolidação do SUAS.
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4. DELIBERAÇÕES (2005-2011) RELACIONADAS AO EIXO 4: GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS.
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Análise do Conselho Nacional de Assistência Social

Entre 2005 a 2011 foram deliberadas 59 deliberações para o Eixo. 18 deliberações (31%) foram implementadas; 37 (63%) 
estão em andamento e 4 (6%) não foram implementadas. A análise das deliberações levou em consideração o agrupamento 
desde 2005 das deliberações do Eixo 4 em Blocos de assunto, quais sejam: 

a) inclusão produtiva; 
b) drogas; 
c) usuários do SUAS; 
d) segurança alimentar e nutricional; 
e) normatização; 
f) equipamentos e serviços.
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A evolução das deliberações das conferências nacionais de Assistência Social levam em consideração as necessidades 
diversas direcionadas às políticas, programas, serviços e ações para os usuários do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
As deliberações foram desde a organização e estruturação da política, dos programas, dos serviços e das ações que compõem 
o SUAS, assim como pelos regramentos jurídicos, normatização e pactuações necessárias à implementação do SUAS.

O GT de Monitoramento analisou as deliberações e sua distribuição conforme bloco de assunto, tendo assim a 
configuração:

Dando continuidade ao trabalho de análise das deliberações das conferências, o GT de Monitoramento procedeu posterior 
à análise quantitativa, a análise qualitativa descrita abaixo, organizada por subtemas, com as principais considerações afetas 
a cada subtema.

Inclusão Produtiva
A Síntese das deliberações refere-se ao desenvolvimento de projetos de inclusão produtiva por meio de um conjunto 

integrado de ações de diversas políticas públicas, tendo como foco os usuários da assistência social.

O Eixo 4 - Serviços, Programas e Projetos apresentou o total de 59 deliberações, sendo que 18 (31%) foram implementadas; 
37 (63%) estão em andamento; 1 ( 2 %) não foi implementada. 

No caso especifico do Bloco de Deliberações sobre Inclusão Produtiva, que apresentou 10 deliberações, 4 (40%)  foram 
implementadas; 5  (50%) estão em andamento e 1 (10%) não foi implementada.  

No âmbito da assistência social, registra-se o avanço nesse campo por meio da organização e implantação dos Programas 
ACESSUAS Trabalho, BPC na Escola, BPC Trabalho que buscam responder as demandas de inclusão produtiva do público 
da assistência social (A Resolução CNAS nº 33/11 define que a integração ao mercado de trabalho se dá por meio de um 
conjunto integrado de ações das diversas políticas públicas, cabendo à assistência social ofertar ações de proteção social que 
viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização 
social para construção de estratégias coletivas).

Drogas
A Síntese das deliberações refere-se ao desenvolvimento de Política de Enfrentamento à Dependência de Substâncias 

Psicoativas nas três esferas de governo, de forma articulada com outras políticas. De 1 deliberação sobre drogas, ela está 
100% em andamento.

Reconhece-se o esforço na elaboração de políticas públicas de enfrentamento às drogas, como o Plano Crack é possível 
vencer. No entanto, os indicadores sociais, socioeconômicos, de segurança pública, dentre outros, apontam o enorme 
desafio para a sociedade e o Estado Brasileiro de alcançar melhores resultados. 

Tem-se como desafio assegurar o caráter intersetorial do conjunto de ações relacionadas às políticas de educação, saúde, 
assistência social e segurança pública, visando o enfrentamento das drogas.

Usuários do SUAS
A Síntese das deliberações referem-se a algumas demandas específicas que se expressam em deliberações diversas 

direcionadas às politicas, programas, serviços e ações para os usuários do SUAS: 

QUADRO 8 – DISTRIBUIÇÃO DE DELIBERAÇÕES POR SUBTEMA EIXO 4 (BLOCOS DE ASSUNTO) – 
2005 A 2011 

Bloco de Assunto Número de 
deliberações 

Deliberações 
implementadas 

Delib. 
em andamento 

Delib. não 
implementadas % 

Inclusão Produtiva 10 4 5 1 16,59 
Drogas 1 0 1 0 1,69 
Usuários do SUAS 21 7 13 1 35,59 
Segurança Alimentar e Nutricional 2 0 2 0 3,39 
Normatização 7 4 2 1 11,86 
Equipamentos e Serviços 18 3 14 1 30,51 
TOTAL GERAL 59 18 31% 37 63% 04 6% 100 
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• erradicar situações de vitimização e exploração de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com 
deficiência; 

• reordenar o PETI;
• implantar o Projovem Adolescente;
• implantar CREAS para atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas; 
• efetivar o Plano Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
• municipalizar as Medidas Socioeducativas em Meio Aberto;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• fortalecer a articulação com as demais políticas públicas para garantir instalação de unidades técnicas de capacitação, 

destinadas aos usuários da assistência social;
• elaborar e implementar política nacional intersetorial para migrantes, pessoas em situação de trânsito e pessoas em 

situação de rua ; 
• garantir a publicização  das ações da política de assistência social e seus serviços por meio da acessibilidade aos 

materiais informativos;
• criar e proporcionar aos conselhos e aos gestores, nas três esferas de governo, encontros periódicos e sistemáticos 

com o objetivo de socializar informações para os diferentes públicos da Assistência Social.

De 21 deliberações no Bloco Usuários do SUAS, 7 (33%)  foram implementadas;  13 (62%)  estão em andamento; e   01  
(5%) não se aplica ao âmbito Federal.

Percebe-se o avanço do SUAS, com o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e as suas 
respectivas pactuações de recursos.

Quanto ao enfrentamento da violência sexual e doméstica, temos implementado o Disque 100, as delegacias de Proteção 
à Criança e ao Adolescente – DPCA, dentre outras iniciativas, devendo-se assegurar o caráter intersetorial, a fim de galgarmos 
melhores índices nestas ações. 

Há um reconhecimento do aumento de metas ofertadas pela Rede Socioassistencial em relação à Proteção Social Básica 
e Especial de Média Complexidade. Em relação ao impacto da demanda de serviços da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, os desafios são inúmeros, quer seja na oferta, que não comporta a demanda do serviço; no financiamento e 
cofinanciamento; e na articulação da Rede Pública e da Rede Privada. 

A concretização da organicidade do SUAS por meio da expansão e qualificação dos equipamentos busca assegurar o 
atendimento com dignidade aos usuários.

Destaca-se ainda como desafio, a priorização da participação dos usuários do SUAS nos diversos espaços de debate 
e de Controle Social da Política de Assistência Social.  Mesmo estando assegurada em lei a participação dos usuários nos 
Conselhos de Assistência Social, não significa a garantia de seu cumprimento. 

A disseminação da informação, a utilização de diversas linguagens, a Educação Permanente, hoje realizada pelos diversos 
entes federados, Órgãos Gestores, Conselhos e Sociedade Civil ainda não é o bastante para assegurar a plena mobilização 
e participação dos usuários no âmbito da política. A participação dos usuários é de fundamental importância para o pleno 
exercício de sua cidadania e concretização da política, assim como da garantia de novos direitos e demandas.

Segurança Alimentar e Nutricional
A Síntese das deliberações referem-se ao desenvolvimento de programas de segurança alimentar e nutricional voltados 

para os usuários do SUAS. As 2 deliberações sobre Segurança Alimentar e Nutricional estão em andamento, representando 
100%. Identifica-se como avanço a criação e a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído na Lei 
nº. 10.696/03 e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar – SISAN. 

A pesquisa ESTADIC – 2012 mostra que em 63% dos Estados a estrutura da Segurança Alimentar e Nutricional - SAN está 
compartilhada ou subordina à Assistência Social. 

Outro destaque apresentado na pesquisa é que 23 estados possuem Lei de Segurança Alimentar e Nutricional e todos 
possuem CONSEA Estadual.
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Normatização
A Síntese das deliberações referem-se à regulamentação no âmbito do SUAS, tais como o Art. 3º da LOAS, Vínculo SUAS, 

inscrição de entidades de assistência social; regulamentação da integração do PETI ao PBF e Lei de Responsabilidade Social, 
que possibilite punição pelo descumprimento da PNAS nos 3 nível de governo.

No âmbito da normatização dos serviços, programas e projetos foram elencadas 7 deliberações, sendo que 4 (57%) foram 
implementadas; 2 (29%) estão em andamento;  e 1 (14%)  não se aplica, por ser uma deliberação para outro órgão e não tem 
relação com a Política de Assistência Social. 

Foi um grande avanço a padronização e consequente reordenamento dos serviços no SUAS, a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais, assim como o Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS nos Estados e nos Municípios. 

No que se refere às normatizações que regem a relação Sociedade Civil e Estado na implementação do SUAS, aponta-se 
como desafio a definição de um ordenamento jurídico que regule as relações entre Estado e Organizações da Sociedade Civil. 
Destacam-se as discussões vinculadas ao Marco Regulatório da Sociedade Civil e Projeto de Lei nº 6.149/2013, que altera a 
Lei 12.101/09.   (Medida Provisória No. 620, de 2013 e PLV – Projeto de Lei de Conversão (CN), nº 22 de 2013).

Outro desafio está em torno das discussões afetas à alteração da Resolução CNAS nº 16/10, que dispõe sobre os parâmetros 
nacionais para as inscrições das entidades e organização de assistência social, impacta diretamente no reconhecimento da 
entidade de assistência social e seu vínculo SUAS, assim como sua forma de participação nos conselhos de assistência social, 
bem como no preenchimento do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS).  

O cenário atual da rede privada apresenta comprometimento no vínculo SUAS e seu cofinanciamento. Para além desses 
elementos, percebe-se ainda, que um grande número de entidades e organizações da sociedade civil vivenciam situações 
de insegurança jurídica, administrativa e programática, o que compromete sobremaneira sua atuação no território e o 
atendimento planejado, continuado e gratuito aos usuários do SUAS.

Equipamentos e serviços
A Síntese das deliberações referem-se a um conjunto de demandas específicas que giram em torno da:
• Construção, reforma, ampliação de equipamentos públicos do SUAS; 
• Municipalização da Proteção Social Básica; 
• Apoiar tecnicamente os municípios para efetivação da mobilização e articulação da rede socioassistencial e fortalecer 

os municípios de pequeno porte;
• Mapear os serviços oferecidos pela Rede e definir infraestrutura adequada para execução dos mesmos;
• Tipificar os Serviços Socioassistenciais e instituir regulamentar a Rede socioassistencial.

Das 18 deliberações sobre equipamentos e serviços, 3  (17%) foram implementadas; 14 ( 78%) estão em andamento; e 1 
(5%)  não se aplica por ser de outro âmbito. 

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais foi um grande avanço na padronização e consequente 
reordenamento dos serviços no SUAS. Verifica-se a ampliação e qualificação dos equipamentos, a elaboração da Política 
de Educação Permanente, a revisão NOB SUAS, bem como a adequação do cofinanciamento dos serviços, programas e 
projetos entre os entes federados, a partir do que a tipificação imprimiu à Rede Socioassistencial do SUAS, do processo de 
implantação da Vigilância Socioassistencial, da Gestão do Trabalho, confirmadas na série histórica dos dados do Censo SUAS. 

Tem-se como desafio a necessidade do desenvolvimento de estudo e definição do custo dos serviços socioassistenciais, 
visando a adequação do cofinanciamento entre os entes federados, a definição de padrões e indicadores de qualidade dos 
serviços, bem como custos dos serviços em função das especificidades regionais.

Outro desafio que se apresenta é a necessidade de desenvolvimento de estudo e definição de estratégias para o 
atendimento aos usuários do SUAS em municípios de pequeno porte e em regiões com grande número de população em 
extrema vulnerabilidade e risco social, visto que em alguns casos, a definição do quantitativo de família referenciada a um 
CRAS ou CREAS é superior às condições de atendimento.

Persiste o desafio de que seja assegurada nos equipamentos da Rede, a acessibilidade para as pessoas com deficiência 
e as condições de sua participação em serviços socioassistenciais como direito de cidadania. Na oportunidade destacamos 
o desafio de pautar nas capacitações do Programa Capacita SUAS, pactuadas pela CIT e CIBs e aprovadas pelo CNAS e 
Conselhos Estaduais, a formação específica para o atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência.

De acordo com o Balanço SUAS, na última década houve um crescimento expressivo, período 2002-2011, dos recursos 
destinados a Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social. Ou seja, de 1,8 bilhão em 2002, este montante salta para 
3,8 bilhões de reais em 2011, representando crescimento de 109%.
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Análise da Secretaria Nacional de Assistência Social

Nas conferências nacionais de Assistência Social realizadas entre 2005 e 2011 foram aprovadas 59 deliberações para o 
Eixo 4, sendo que: 34 deliberações (57,6%) foram implementadas; 22 (37,2%) estão em andamento e 03 (5,2%) deliberações 
foram classificadas como “Outras situações” por versarem sobre temas que extrapolam a competência do MDS em relação 
ao SUAS ou já tiveram superação efetivada. 

A análise realizada pelo GT da SNAS partiu da categorização adotada pelo GT de Monitoramento do CNAS que distribuiu 
as deliberações em Blocos de Assuntos, conforme indicado no quadro abaixo.

*Abrange deliberações consideradas já superadas em razão: do avanço da legislação e normativas; do próprio processo de implementação 
do SUAS; ou por versarem sobre temas que extrapolam a competência do MDS em relação ao SUAS.

Feita a análise quantitativa das deliberações, procedeu-se a uma avalição qualitativa relativa ao Eixo 4, organizada por 
subtemas, com as principais considerações afetas a cada um desses blocos de assunto. Os principais temas abordados pelas 
59 deliberações deste Eixo foram: Inclusão produtiva; Elaboração intersetorial de política de enfretamento a dependência 
de substâncias psicoativas;  Fortalecimento da prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes e atendimento 
pelo CREAS das situações de violência; Divulgação de forma ampla, nas esferas de governo, dos serviços e benefícios 
socioassistenciais, programas de transferência de renda e projetos; Revisão dos critérios de inscrição das organizações e 
entidades de assistência social no conselho de assistência social; Expansão do cofinanciamento federal, atingindo implantação 
de equipamentos e  serviços socioassistenciais, inclusive os destinados à população rural e pessoas com deficiência e apoio 
técnico aos municípios.

Inclusão Produtiva
Em relação ao bloco de Inclusão Produtiva foram apresentadas 10 deliberações relacionadas ao Tema de Inclusão 

produtiva, as quais de modo geral versaram sobre: Construção de metodologias de inclusão produtiva; Implantação de 
projetos de inclusão produtiva articulados e integrados a outras áreas; Fortalecimento do PETI e dos pais/responsáveis à 
inclusão produtiva; Fortalecimento da articulação intersetorial.

Do total de 10 deliberações que compõem este eixo 5 (50%) foram consideradas implementadas e 5 (50%) estão em 
andamento. Dentre as deliberações implementadas destacam-se aquelas que abordam a implementação articulada e 
integrada de projetos de inclusão produtiva, para promoção da inclusão de segmentos atendidos no SUAS em capacitação, 
trabalho e geração de renda, acesso a crédito; e as parcerias com as demais políticas públicas e com instituições 
governamentais e não governamentais, objetivando desenvolver programas de qualificação profissional, inclusão produtiva 
e empreendedorismo que incluam os usuários dos serviços e benefícios socioassistenciais.

Quanto às deliberações em andamento, cabe destacar a de articulação com outras políticas setoriais a implementação de 
atividades produtivas, a partir de um estudo de viabilidade econômica que considere as potencialidades de cada município, 
garantindo o desenvolvimento sustentável, bem como, a de articulação com a política pública de geração de trabalho e renda.

QUADRO  9  –  DISTRIBUIÇÃO  DE  DELIBERAÇÕES  POR  SUBTEMA  EIXO  4          (BLOCOS  DE  ASSUNTO)  -‐      2005  A  2011  
Bloco  de  
Assunto  

Número  de  
deliberações  

Deliberações  
implementadas  

Deliberações  
em  andamento  

Deliberações  não  
implementadas  

Outras  
Situações*  

%  

Inclusão  
Produtiva  

10   5   5   0   0   16,59  

Drogas   1   1   0   0   0   1,69  
Usuários  do  
SUAS   21   13   7   0   1   35,59  

Segurança  
Alimentar  e  
Nutricional  

2   0   2   0   0   3,39  

Normatização   7   4   2   0   1   11,86  
Equipamentos  e  
Serviços  

18   11   6   0   1   30,51  

TOTAL  GERAL   59   34   57,6%   22   37,2%   00   0,0   03   5,2%   100%  
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A análise do bloco requer pontuar que a temática da inclusão produtiva e do acesso ao mundo de trabalho é uma 
responsabilidade que perpassa diferentes políticas públicas. Compreende-se nesse sentido, que requer intervenção 
intersetorial e articulação de politicas comprometidas com a qualificação técnica profissional, a intermediação pública da 
mão-de-obra, a economia solidária e o acesso a direitos sociais, entre outros. Nesse sentido, é importante mencionar que 
um dos eixos do Plano Brasil sem Miséria é justamente a inclusão produtiva, abrangendo ações intersetoriais voltadas à 
inclusão produtiva urbana e rural. No âmbito do MDS, a coordenação, em âmbito nacional, das ações relativas à inclusão 
produtiva está sob a responsabilidade da Secretaria Extraordinária para superação da Extrema Pobreza (SESEP), que também 
responde pela coordenação do Plano BSM. Assim, embora as ações da SNAS tenham interface e contribuam para a inclusão 
produtiva, esta temática não constitui objetivo de intervenção direta do SUAS, considerando o disposto na PNAS e na 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

Particularmente no que diz respeito à interface da política de assistência social com o tema, para dar cumprimento ao 
que determina a LOAS (artigo 2º, inciso l, alínea c) em 2012 foi criado o ACESSUAS Trabalho, que integra o Plano BSM. 

No ano de 2012, 292 municípios realizaram a adesão ao Programa ACESSUAS Trabalho, o que  proporcionou a mobilização 
de 1.874.940 pessoas. Em 2013, os 739 municípios que fizeram adesão ao Programa ACESSUAS Trabalho já estão recebendo 
recursos para apoio ao Programa e desenvolvimento das ações de forma integrada ao Programa BPC Trabalho. A adesão 
desses municípios prevê meta de mobilização no total de 1.388.740 pessoas.  Nesse sentido, a Assistência Social busca 
propiciar acesso a oportunidades de ingresso ao mundo do trabalho da população em extrema pobreza e demais públicos 
prioritários, dentre eles as pessoas beneficiárias do BPC (Resolução CNAS nº18/2012 e Resolução CNAS nº 33/11).

A iniciativa do ACESSUAS Trabalho se consolida em um conjunto de ações de articulação de políticas públicas de trabalho, 
emprego e renda, para a mobilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, para 
acesso a oportunidades  de qualificação profissional ofertadas pelo PRONATEC e de inclusão no trabalho e emprego. 

O Programa BPC Trabalho, foi instituído pela Portaria Interministerial nº 2, de 02 de agosto de 2012. É uma iniciativa do 
Governo Federal, a ser realizada pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da Educação (MEC), 
do Trabalho e Emprego (MTE) e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). Seu objetivo é 
promover o protagonismo e a participação social dos beneficiários com deficiência do Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social – BPC, por meio da superação de barreiras, fortalecimento da autonomia, acesso à rede socioassistencial 
e de outras políticas, à qualificação profissional e ao mundo do trabalho, priorizando a faixa etária de 16 a 45 anos. Este 
Programa está articulado com o Programa ACESSUAS TRABALHO nas ações de articulação, mobilização e encaminhamento 
de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, para cursos de capacitação, formação profissional e demais 
ações de inclusão produtiva.

Em relação à deliberação que versa sobre o PETI, a qual aborda ampliação de sua cobertura em todo território nacional 
e a adequação de suas especificidades à realidade do território, cabe mencionar alguns avanços atingidos nesta direção. Em 
2013, foi aprovado pela CIT e deliberado pelo CNAS o redesenho do PETI e o reordenamento do SCFV, o que possibilitou 
ampliar a cobertura de atendimento deste serviço para quase todos os municípios brasileiros. Além disso, a partir de 2013, 
o Ministério passou a apoiar também ações estratégicas do Programa voltadas aos municípios com maior incidência destas 
situações (Resolução CNAS nº 05 de 12 abril de 2013).   

 
Outras estratégias que corroboram para esse fortalecimento do enfrentamento ao trabalho infantil, dizem  respeito à 

própria expansão do financiamento federal do Paif e Paefi no Brasil - com a ampliação significativa de CRAS e CREAS nos 
últimos anos -, e os avanços na redução da extrema pobreza por meio do Programa Bolsa Família (PBF). A inclusão das 
famílias no Cadastro Único, o acesso à transferência de renda, o acompanhamento familiar no PAIFI e PAEFI e a inclusão das 
crianças e adolescentes no SCFV são ações articuladas pelo Programa que contribuem para a melhoria das condições de vida 
das famílias e enfrentamento do trabalho infantil. Além disso, constitui estratégia fundamental a realização de busca ativa 
das crianças e adolescentes em situação de trabalho pelo Serviço Especializado em Abordagem Social ofertado nos CREAS e 
no Centro de Referência Especializado para População em situação de Rua (Centro Pop) e pelas Equipes Volantes vinculadas 
ao CRAS. Finalmente, vale mencionar que, visando o acesso à preparação e inclusão no mundo do trabalho, estas famílias 
também podem ser público do Programa ACESSUAS Trabalho. 
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Combate às Drogas
Este Bloco de Assunto contém apenas 01 deliberação, considerada implantada, que versa sobre a elaboração de política 

intersetorial de enfretamento à dependência de substâncias psicoativas, nas 3 (três) esferas de governo. 

No ano de 2010 foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 7.179/2010 o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 
outras Drogas. No final de 2011, para fortalecer o processo de implementação das diretrizes previstas na Política Nacional 
Sobre Drogas (Resolução Nº 03/GSIPR/CH/CONAD de 27 de outubro de 2005) e na Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), o governo federal lançou o Programa Crack, é Possível Vencer, que 
articula as políticas de segurança pública, saúde, educação, assistência social e direitos humanos, com ações organizadas em 
três eixos: Prevenção, Cuidado e Autoridade. 

A capilaridade do SUAS no Brasil constitui importante potencial para o desenvolvimento de ações preventivas e de atenção 
às famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade e risco, pessoal e social, associadas ao uso, abuso e dependência de 
crack e outras drogas. Assim, em 2010, foram pactuados na CIT (Resolução CIT No. 7/2010) e aprovados pelo CNAS os critérios 
para a destinação de recursos do MDS para a expansão dos seguintes serviços socioassistenciais: PAIF, ofertados CRAS; 
PAEFI, ofertado pelos CREAS; Serviço de MSE, ofertado, obrigatoriamente, pelos CREAS; e Serviço Especializado para Pessoa 
em Situação de Rua, ofertado, obrigatoriamente, pelos Centros POP. Em consideração à necessidade do fortalecimento do 
trabalho integrado entre diversas políticas públicas, em especial com a Política de Saúde, no enfrentamento ao uso de crack 
e outras drogas, os critérios pactuados na CITe aprovados pelo CNAS buscaram, dentre outros aspectos, assegurar a oferta 
de serviços no CRAS (PAIF) e CREAS (PAEFI) nas localidades com existência de implantação de CAPS (CAPS I; CAPSi- CAPSad).

A partir de 2012, com o Programa Crack, é Possível Vencer, o MDS passou a destinar recursos para fortalecer também o 
Serviço Especializado em Abordagem Social, de modo a possibilitar atuação articulada destas equipes com os Consultórios 
na Rua, da política de saúde. Em setembro de 2013, o Ministério já cofinanciava um total de 530 equipes do Serviço 
Especializado em Abordagem Social em 262 municípios brasileiros. Estas equipes realizam abordagens e intervenções 
nos espaços públicos com maior incidência de pessoas em situação de risco pessoal e social, tendo papel importante na 
identificação dos territórios com grande concentração de uso abusivo de drogas, por meio da aproximação gradativa, 
construção da relação de confiança, e encaminhamento para acesso a direitos e à rede de proteção, de forma conjunta aos 
Consultórios na Rua do Ministério da Saúde.

Com a inclusão de questões que versam sobre o tema no Censo SUAS, foi possível identificar que este, de fato, é um 
tema que perpassa a realidade das famílias e indivíduos atendidos pelos serviços socioassistenciais. Nessa direção, cabe 
destacar que os trabalhadores do SUAS passaram também a compor o público das ações de capacitação desenvolvidas 
em âmbito nacional com apoio da Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD, do Ministério da Justiça. As possibilidades de 
atuação do SUAS junto a esta questão passou também a constar dos conteúdos de capacitações sobre o tema voltadas 
aos profissionais das demais políticas que integram o Programa. Visando melhor instrumentalizar estas ações e orientar 
profissionais, gestores e conselheiros, o MDS disponibilizou em seu sitio eletrônico, material com orientações técnicas para 
o trabalho no âmbito do SUAS com as famílias em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social associada ao uso de 
drogas, tendo já contratado consultorias para o aprimoramento destas orientações.

Usuários do SUAS: Especificidades e Atenção
Do total das 21 deliberações deste bloco, 13 (61,9%) foram consideradas implementadas pela SNAS, 7 (33,4%) em andamento 

e 1 (4,7%) como Outas Situações. De modo geral, as deliberações deste bloco versam sobre: Erradicação da violência, com 
universalização do acesso ao atendimento no SUAS; Universalização a Política da Juventude e implantação do Projovem 
Adolescente; Ampliação do acesso ao SCFV; Municipalização das MSE em meio aberto e apoio à implantação do Serviço de 
MSE nos CREAS; Plano Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Fortalecimento 
do atendimento a vítimas de violência no CREAS, inclusive mulheres; Elaboração e implementação de política nacional para 
pessoas em situação de rua; comunicação e acesso à informação pelos usuários do SUAS e fortalecimento a participação social;

Dentre as deliberações consideradas implementadas destacam-se às relativas: ao Plano Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, recém revisado; ao fortalecimento dos CREAS no atendimento à violência no 
PAEFI de diferentes segmentos ao fortalecimento da rede socioassistencial nas ações preventivas à violência sexual contra 
crianças e adolescentes; à municipalização das medidas socioeducativas de meio aberto e implantação do Serviço de MSE 
nos CREAS; elaboração da política nacional para pessoas em situação de rua, com implantação de serviços socioassistenciais 
para a atenção a este público.
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 Na política para juventude, o Programa Projovem Adolescente, destinado para adolescentes entre 15 e 17 anos, foi uma 
das modalidades do Programa Nacional de Inclusão de Jovens instituído pela Lei nº 11.692 de junho de 2008.  O Programa 
teve por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, o retorno dos adolescentes à escola e sua permanência 
no sistema de ensino, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã 
e uma formação geral para o mundo do trabalho.

O público-alvo constitui-se, em sua maioria, de jovens cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família, estendendo-se 
também aos jovens em situação de risco pessoal e social, encaminhados pelos serviços de Proteção Social Especial do 
SUAS ou pelos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Desenvolveu, no eixo estruturante 
Juventude, temas transversais como esporte e lazer, direitos humanos e sociabilidade, saúde, entre outros. No ano de 2013 
o ProJovem Adolescente foi reordenado nos moldes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da 
Resolução nº 01/2013 do CNAS e da Portaria nº 134/2013 do MDS.

Com relação ao Plano Nacional de Enfretamento da Violência Sexual, cabe informar que a versão revisada, de maio de 
2013, enfoca a intersetorialidade e a competência das diversas políticas públicas, incluindo a Assistência Social, na garantia 
dos direitos da criança e do adolescente.  A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009) caracterizou o PAEFI 
definitivamente como serviço de oferta obrigatória pelos CREAS que deve prestar o atendimento especializado às famílias e 
indivíduos em situação de risco pessoal e social com violação de direitos, incluindo violência aos diversos segmentos.   

Assim, o Serviço oferece atendimento e acompanhamento especializado, tendo como pressuposto a centralidade da 
família, considerando os seus múltiplos arranjos e dinâmicas. Nesse contexto, o PAEFI constitui resposta do Poder Público a 
famílias e indivíduos, visando a ampliação dos seus direitos, o fortalecimento do seu papel cuidador e protetivo, frente às 
situações adversas de violação de direitos.

O CREAS foi, inclusive, inserioa na LOAS, por meio das alterações viabilizadas pela Lei 12.435/2011. Particularmente a 
partir de 2010, houve uma ampliação significativa e estruturação da atuação dos CREAS no Brasil. Com as expansões do 
cofinanciamento federal deste Serviço, em setembro de 2013 já se atingia 2.318 CREAS com oferta de PAEFI apoiada pelo 
MDS. Atualmente a perspectiva é de alargamento da cobertura aos municípios com população abaixo de 20.000 habitantes, 
com o cofinanciamento federal em curso para a oferta regionalizada deste Serviço. 

A expansão do cofinanciamento federal para serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, pactuada pela 
CIT e aprovada pelo CNAS em 201, também representa avanço na ampliação da cobertura de atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas de violência com medida protetiva de acolhimento aplicada pela autoridade judiciária, cujo percurso 
tem apresentado resultados importantes na perspectiva de direitos da população que sofre violência.

Houve também o fortalecimento das estratégias preventivas com a expansão do cofinanciamento federal do PAIF que 
impactou na ampliação da cobertura de atendimento no país, atingindo 7.507 CRAS, em 5.527 municípios, o que representa 
99% dos municípios brasileiros já recebendo estes recursos. No âmbito preventivo, ainda, também se destaca o SCFV, 
cujo reordenamento pactuado pela CIT em 2013 e aprovado pelo CNAS viabilizará a oferta em 5.036 municípios, com 
cofinanciamento federal. Este Serviço desenvolve o trabalho com diferentes ciclos de vida na perspectiva de complementação 
das ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais.

No tocante à municipalização das MSE em meio aberto, o MDS avalia como implementada tendo em vista que a partir de 
2008 foi iniciado o cofinanciamento federal deste Serviço no SUAS e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 
o inseriu definitivamente no rol dos serviços socioassistenciais, que devem ser prestados pelo CREAS. Cabe ainda informar 
que, em setembro de 2013, o MDS já apoiava a oferta deste Serviço pelos CREAS em 900 municípios, com capacidade de 
atendimento de aproximadamente 80 mil adolescentes. 

No que diz respeito às deliberações consideradas em andamento, destacam-se: Erradicação da violência doméstica e das 
demais situações de vitimização e exploração de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência 
e ampliação para 100% a cobertura de serviços com foco na família; divulgação de forma ampla, nas esferas de governo, 
serviços e benefícios socioassistenciais, programas de transferência de renda e projetos e de campanhas intersetoriais de 
enfrentamento e prevenção da violência e do uso abusivo de álcool e outras drogas. 
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O atendimento no SUAS às situações de violência vem ganhando escala no país com a ampliação dos CREAS. Em 2005, 
o MDS apoiava a oferta do Serviço de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em 314 Unidades 
CREAS. Com a Tipificação Nacional, este Serviço foi reordenado para o PAEFI, sendo que, em setembro de 2013, o MDS já 
cofinanciava em todo território nacional a oferta deste serviço em 2.318 CREAS, com perspectiva de ampliação da cobertura 
aos municípios com população dos municípios abaixo de 20 mil habitantes, por meio da expansão do cofinanciamento 
federal para a oferta regionalizada deste Serviço (Resolução nº 31/2013 do CNAS). É importante observar, todavia, que 
a erradicação da violência extrapola a competência da política de assistência social, requerendo ações do conjunto das 
políticas públicas, dos órgãos de defesa de direitos e o envolvimento da sociedade como um todo. 

O empenho na divulgação de orientações ocorre de forma ampla, nas esferas de governo e está em constante 
implementação, já que é continua, uma vez que se apoia nas diversas Campanhas Nacionais, como a de Enfretamento ao 
Crack e Outras drogas, a Campanha da Secretaria de Direitos Humanos do Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes - 18 de maio; e a Campanha 12 de junho dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, 
junto ao Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, entre outras.

Cabe salientar que a deliberação para elaboração do Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária foi considerada 
como “outras situações” em função de extrapolar a competência do MDS, embora tenha incentivado e apoiado esta ação.  

Segurança Alimentar e Nutricional
Este Bloco abrange 2 deliberações, as quais foram consideradas em andamento, correspondendo, portanto, a 100%.         

De modo geral versam sobre a implantação, fortalecimento de programas de segurança alimentar e nutricional e sua 
articulação com a política de assistência social e com rede governamental e não-governamental. 

Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006), 
por Segurança Alimentar e Nutricional - SAN entende-se a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 
como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis. 

No âmbito de atuação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, compete à Secretaria Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN planejar, implementar, coordenar, supervisionar e acompanhar programas, 
projetos e ações de SAN, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, estabelecidas 
pelo Decreto nº 7.272/2010.

O SUAS possui interface com a Segurança Alimentar e Nutricional. Exemplo de avanços na articulação entre estes 
sistemas, foi a elaboração pela SESAN, com apoio da SNAS, de orientações técnicas aos trabalhadores do SUAS dos diversos 
equipamentos da Assistência Social para identificação de famílias em situação de insegurança alimentar e ações conjuntas 
para a garantia de segurança alimentar e nutricional saudável. Outro exemplo desta articulação tem sido a aquisição de 
alimentos do PAA pelas Secretarias de Assistência Social nos municípios para o abastecimento dos equipamentos da rede 
socioassistencial, especialmente os serviços de acolhimento.

Normatização
Este Bloco de Assunto reúne 7 deliberações, sendo que 4 (57%) foram consideradas implementadas, 2 (28,5%) em 

andamento e 1 (14,5%) foi considerada como “Outras Situações”. De modo geral, dentre outros assuntos, as deliberações 
abrangidas por este bloco versaram sobre: isenção de encargos sociais patronais para entidades e organizações de assistência 
social; regulamentação do art. 3º da LOAS; revisão dos critérios de inscrição das organizações e entidades de assistência 
social e regulamentação do vínculo SUAS; regulamentação do PETI. 

No tocante as deliberações relacionadas neste Bloco e consideradas implementadas, destacam-se: regulamentação do 
PETI e sua integração ao programa Bolsa Família; estabelecimento de  novas regras e diretrizes para a promoção e isenção 
de encargos sociais patronais para entidades e organizações de assistência social com vínculo ao SUAS;  regulamentação 
do Artigo 3º da LOAS; revisão dos critérios de inscrição das organizações e entidades de assistência social no conselho de 
assistência social.
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Quanto à regulamentação do PETI e sua integração ao PBF, o MDS considera o processo devidamente concluído com a 
inclusão do art. 24, C na LOAS, que dispõem sobre o PETI no SUAS, abrangendo: inclusão no Cadastro Único, transferências 
de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem 
em situação de trabalho. É importante mencionar que a integração do PETI ao PBF foi iniciado em 2006 e que nesse percurso 
o Programa foi sendo aprimorado até seu reconhecimento pela LOAS. Em 2013, o CNAS aprovou, ainda, o redesenho do 
Programa, com vistas a seu aprimoramento.

A Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, 
regulando os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. Assim, imprimiu mudanças especialmente 
acerca da competência de julgamento dos processos de Certificação, que anteriormente era atribuída ao CNAS e, passa a ser 
dos três ministérios responsáveis: Ministério da Saúde, MEC e MDS. Há, ainda, a definição de critérios por área de atuação, 
conforme normativas específicas dispostas no art. 18 da Lei 12.101/2009. 

Faz-se necessário ressaltar que foi publicada no  dia 15 de outubro a Lei nº 12.868/2013, que, entre outras matérias, 
altera a Lei nº 12.101/2009, tendo como principais pontos no âmbito da assistência social: 

• as entidades de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência serão certificadas pelo MDS, seguindo o 
conceito da Resolução CNAS nº 34/2011; 

• as entidades de assistência social que atuam com o objetivo de promoção da integração ao mercado de trabalho, 
conforme a Resolução CNAS nº 33/2011,  realizem programas de aprendizagem, regidos pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente e a CLT serão certificadas pelo MDS; 

• as entidades de assistência social que ofertam serviços de acolhimento institucional provisório, na forma de casas 
de apoio para pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento, durante o tratamento de doenças graves fora da 
localidade de residência, serão certificadas pelo MDS;

• as entidades de assistência social que ofertam serviços de acolhimento para idosos na forma de instituições de 
longa permanência poderão ser certificadas pelo MDS desde que eventual cobrança de participação do idoso no custeio da 
entidade se dê nos termos e limites do Estatuto do Idoso; 

• as entidades que atuam na promoção da saúde sem contraprestação do usuário e as que prestam serviços de 
atenção em regime residencial e transitório, incluídas as comunidades terapêuticas, que executam exclusivamente ações 
voltadas para pessoas com transtornos do uso, abuso e dependência de drogas, serão certificadas pelo Ministério da Saúde. 
(novos art. 7ºA, 8ºA e 8ºB).

Além disso, a nova lei estabelece prazos menos restritivos para requerimentos de renovação; corrige problemas de 
tempestividade das renovações ocorridos durante a vigência da lei 12.101/2009 e disciplina a consequência da demora de 
julgamento pelo Poder Público em relação aos processos com data de requerimento anterior à Lei 12.101/2009.

A Resolução CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, definiu parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e 
organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos 
de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal - CAS.

Em cumprimento ao inciso IV do Art. 12 da Resolução CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, foi disponibilizado entre 
julho de 2012 e março de 2013 um Formulário Eletrônico para preenchimento pelo gestor local da assistência social com 
posterior confirmação pelo Conselho de Assistência Social, municipal ou do Distrito Federal. Este Formulário objetivou reunir 
informações acerca da inscrição de entidades, bem como de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
nos conselhos de assistência social municipais e do Distrito Federal. A análise dos dados do formulário eletrônico já apontou 
cerca de 13.000 entidades/CNPJs com algum tipo de inscrição válida nos conselhos de assistência social. A base de dados do 
formulário será utilizada para subsidiar a implantação do Sistema de Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – 
SCNEAS, nos termos do inciso XI do art. 19 da LOAS. 

No que diz respeito às deliberações consideradas em andamento pelo MDS destaca-se: regulamentação do vínculo SUAS, 
com a ampla participação das entidades de assistência social inscritas nos conselhos municipais e do DF, trabalhadores e 
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usuários, estabelecendo os critérios e as formas de cofinanciamento da rede socioassistencial pública e privada na execução 
da proteção social básica e especial. 

O Sistema de Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - SCNEAS é o sistema eletrônico de gestão de informações 
e monitoramento das entidades de assistência social e dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 
cujos módulos contém: (i) Módulo I: Inscrição; (ii) Módulo II: Cadastro; (iii) Módulo III: Certificação.

O SCNEAS será regulamentado por meio de Decreto que disporá sobre o funcionamento do sistema, o Cadastro Nacional 
de Entidades de Assistência Social – CNEAS e o Vínculo das Entidades de Assistência Social ao Sistema Único de Assistência 
Social - Vínculo SUAS - conforme § 1º, art. 6B da LOAS. As responsabilidades dos gestores da assistência social municipais e 
do Distrito Federal serão ainda regulamentadas por meio de Portaria. 

Ressalta-se, ainda, que o preenchimento do cadastro (pelos gestores locais) será realizado por meio de Programa que 
visará estabelecer critérios e procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas por meio do Cadastro Nacional de Entidades Socioassistencial – CNEAS.

No tocante à participação das entidades inscritas nos conselhos de assistência social municipais e do Distrito Federal, 
é importante salientar que em junho de 2013, a SNAS realizou uma oficina com representantes de entidades, gestores e 
conselheiros da assistência social, que objetivou discutir sobre o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social e os 
pressupostos do modelo regulatório da relação público /privado do SUAS. E dando continuidade a essa temática, salientamos 
que a SNAS realizará em 2014 outro evento, em conjunto com o CNAS, com gestores da assistência social e representantes 
de entidades para discutir o modelo de regulação do Vínculo SUAS.

No tocante a deliberação para definição de diretrizes e regras para a concessão de título de Utilidade Pública foi 
considerada pela análise como situação não inerente a Política de Assistência Social.

Equipamentos e serviços
Quanto ao Bloco Equipamentos e Serviços, este reúne 18 deliberações, das quais 11 (61,1%) foram consideradas 

implementadas, 6 (33,5%) foram consideradas em andamento e 1(5,4%) foi classificada como “Outras Situações”. De 
modo geral, estas deliberações abrangem os seguintes temas: política de expansão de serviços socioassistenciais para 
atendimento em área rural; ampliação de cofinanciamento federal para equipamentos da Assistência Social, estruturação e 
aperfeiçoamento do SUAS em âmbito nacional; estratégias de apoio e fortalecimento aos municípios. 

Dentre as deliberações consideradas implementadas pelo MDS, destacam-se: definição política de expansão dos serviços 
socioassistenciais destinados ao atendimento da população rural; Ampliação e implantação de equipamentos e serviços de 
PSB e PSE de Média e Alta Complexidade, como residências inclusivas e oferta de habilitação e reabilitação para pessoas com 
deficiência; ampliação dos recursos destinados à Política de Assistência Social criando mecanismos de expansão dos serviços 
socioassistenciais para apoiar os municípios no diagnóstico das famílias e indivíduos em situação de pobreza e de extrema 
pobreza, buscando garantir-lhes o acesso aos serviços públicos básicos. 

Quanto à ampliação de recursos do Governo Federal para a Assistência Social, ampliação do quantitativo de unidades 
públicas e apoio aos municípios no diagnóstico de famílias em situação de vulnerabilidade destaca-se que desde o ano de 
2008 o MDS tem ofertado, anualmente, o cofinanciamento federal para expansão de serviços socioassistenciais. Nesse 
sentido, os recursos para apoio à oferta do PAIF já foram disponibilizados a 100% dos municípios brasileiros, garantindo 
a possibilidade de pelo menos uma unidade CRAS em todos os municípios do Brasil. Em setembro de 2013, o MDS já 
cofinanciava 7.507 CRAS em 5.527 municípios brasileiros, o que representa 99% dos municípios do país.

Considerando as unidades público-estatais de referência do SUAS, de 2005 a 2013 houve um crescimento de 328% 
destas  unidades com oferta de serviços apoiada pelo MDS. Em 2005, totalizavam 2.292, sendo 1.978 CRAS e 314 CREAS. Em 
setembro de 2013, este quantitativo já atingiu 10.116 unidades público-estatais com oferta de serviços apoiadas pelo MDS, 
sendo 7.507 CRAS, 2.318 CREAS e 291 Centros POP. 

Com o BSM, em 2011 foram ofertados recursos do cofinanciamento federal para implantação de serviços e ações, de 
proteção social básica, executados por equipe volante, visando romper barreiras sociais que segregam pessoas e regiões 
e possibilitar a ampliação da oferta e acesso da população a serviços socioassistenciais em todo território brasileiro, 
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aumentando a cobertura em áreas de baixa densidade demográfica, de difícil acesso e/ou com dispersão populacional.          
Em setembro de 2013, o MDS já cofinanciava 1.197 Equipes Volantes em 1.030 municípios brasileiros. Estas equipes realizam, 
inclusive, as ações de busca ativa, fazendo com que a assistência social possa chegar às populações que vivem em contextos 
mais isolados e de difícil acesso e que mais dificilmente usufruem políticas e direitos. 

Como já referido neste documento, por meio também do BSM, o trabalho das equipes volantes será potencializado com 
a doação das Lanchas da Assistência Social e o cofinanciamento de sua manutenção, proporcionando o meio de transporte 
necessário para o deslocamento em áreas hidroviárias para atendimento às famílias ribeirinhas da região do Amazonas Legal 
e do Pantanal. As lanchas da Assistência Social proporcionarão ampliação do acesso da população, principalmente daquelas 
em situação de extrema pobreza, aos serviços, benefícios, projetos e programas socioassistenciais e demais políticas públicas. 
Em 2013, o MDS já iniciou a entrega das lanchas, sendo que a expectativa é concluir, até 2014, a entrega de um total de 
123 lanchas da Assistência Social a municípios localizados nas regiões já mencionadas.  O Plano também proporcionou, em 
2012 o início do apoio do MDS ao Programa Acessuas Trabalho, que a partir de 2013 passa a ser implementado de forma 
articulada com o PBC Trabalho em 739 municípios brasileiros que já contam com recursos do financiamento federal para 
esta finalidade. 

Quanto à ampliação da cobertura de CREAS, com a expansão em 2010 foram disponibilizados recursos do MDS para apoio 
à oferta do PAEFI à totalidade dos municípios com mais de 20.000 habitantes. Neste mesmo ano, em decorrência do Plano 
de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, conforme já mencionado anteriormente, foram ampliados os recursos para 
oferta do Serviço de MSE e iniciado apoio à oferta de serviços pelos Centros POP. A partir de 2012, em razão do Plano BSM, 
houve a expansão de recursos, com a consequente ampliação da cobertura de atendimento no país dos seguintes serviços: 
serviço especializado ofertado pelo Centro POP, serviço de acolhimento para população em situação de rua e serviço de 
acolhimento para crianças e adolescentes. Em 2012, conforme previsto no Programa Crack, é Possível Vencer, o MDS iniciou 
de recursos para a ampliação e fortalecimento do Serviço Especializado em Abordagem Social, visando à atuação articulada 
com os Consultórios na Rua, da política de saúde.  

 O Plano BSM também possibilitou o reordenamento do SCFV e o redesenho para o aprimoramento do PETI e a aprovação 
pela CIT e deliberação pelo CNAS (Resolução nº 31 do CNAS de 31 de outubro de 2013) do cofinanciamento federal para a 
regionalização da oferta do PAEFI a municípios com população inferior a 20.000 habitante e dos serviços de acolhimento 
para crianças e adolescentes a municípios com população inferior a 50.000 habitantes. 

Cabe destacar, ainda, que o Plano Viver sem Limites possibilitou a destinação de recursos para os Programas BPC Trabalho 
e BPC Escola, que articulam ações intersetoriais voltadas à pessoas com deficiência beneficiárias do BPC. Além disso, foram 
ampliados os recursos para oferta de serviços especializados para este público, totalizando 27 Centros Dia, sendo um no DF 
e um por unidade da federação, e 204 Residências Inclusivas, em 143 municípios, em processo de implantação no país para 
oferta de serviços cofinanciados pelo MDS. 

As agendas prioritárias nacionais possibilitaram o fortalecimento da articulação intersetorial e a ampliação da rede 
socioassistencial disponível nos municípios para atendimento à população. Estes avanços tiveram como base a Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº109/2009) e (Resolução CNAS nº 34/2011). A ampliação 
dos recursos do financiamento federal para os serviços socioassistenciais pôde fortalecer o processo de implementação, 
ampliação e reordenamento dos serviços tipificados. Para alguns serviços, significou o início do cofinanciamento federal. 
Para outros, pode-se dizer, ainda, que este processo significou uma conquista histórica para a área, como no caso dos 
serviços especializados para pessoas com deficiência, para população em situação de rua e serviços de acolhimento para 
crianças e adolescentes. No caso do PAIF este processo significou praticamente a universalização da cobertura aos municípios 
brasileiros.

Em 2011 foram celebrados 55 Contratos de Repasse para construção dessas unidades,  perfazendo o montante de R$ 
11.645.538,94. Já no exercício 2012 foram celebrados mais 484 Contratos de Repasse, gerando um investimento total de 
R$ 147.616.186,29. Foram objeto dos Contratos de Repasse a construção de CRAS, CREAS, Centro de Convivência do Idoso,  
entre outros. Importante ressaltar, que a SNAS elaborou projeto arquitetônico padrão para a construção de CRAS e CREAS, 
objetivando agilizar a execução destes Contratos de Repasse. É possível ainda, com os recursos do cofinanciamento federal, 
realizar adaptação nas edificações públicas de acordo com a norma da ABNT para acessibilidade. Orientações a este respeito 
foram disponibilizadas pelo MDS na Nota Técnica do Fundo Nacional de Assistência Social denominada “Aplicação de recursos 
do cofinanciamento federal, repassado pelo fundo nacional de Assistência Social, quanto à dimensão estrutura física”, que 
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integra o Caderno “O CRAS que Temos, o CRAS que queremos”, pag. 78, podendo ser acessado pelo endereço eletrônico: 
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/biblioteca.

A este respeito, ainda, em 2011 foi publicada a Portaria MDS nº 294 de 31/10/2011, que padronizou objetos de convênios, 
contrato de repasse e instrumentos congêneres no âmbito do MDS. Isto significa que foram padronizadas as construções de 
CRAS e CREAS, a aquisição de veículos adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção, bem como, os equipamentos 
necessários para o funcionamento das construções padronizadas de CRAS e CREAS. 

Em 2010, com o lançamento do Governo Federal da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, 
o MDS realizou parceria com o Ministério da Cultura para implantação de 360 CRAS nas 27 unidades da federação. 

Além da ampliação e qualificação dos equipamentos, serviços, programas e projetos socioassistenciais, os avanços nos 
últimos anos também contemplaram a Gestão do Trabalho – com a elaboração da Política de Educação Permanente, a Rede 
Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS, o Programa CapacitaSUAS, o cofinanciamento do IGDUAS e a 
revisão NOB SUAS. Deve, igualmente ser destacado, o processo de implantação da Vigilância Socioassistencial, com o Censo 
SUAS a partir de 2007, o RMA, o Prontuário SUAS e a Rede SUAS, que tem contribuído para se mapear no Brasil a rede 
socioassistencial existente e, inclusive, planejar sua expansão. 

Uma conquista que deverá impactar positivamente tanto na composição das equipes de referência, quanto na sua 
qualificação, foi a introdução na LOAS do artigo 6-E, por meio da Lei nº. 12.435, de 06 de julho de 2011, mencionada 
anteriormente. Com isso, espera-se que os municípios possam realizar concursos públicos, reduzindo a rotatividade dos 
profissionais, com consequente qualificação das ações.  Como a regulamentação do artigo 6-E da referida Lei, pelo CNAS, 
ocorreu no final de 2011 (Resolução nº32/2011), espera-se que o impacto da mesma possa ser observado nos próximos 
anos. 

A construção de orientações técnicas do MDS sobre os equipamentos CRAS, CREAS e Centro POP, bem como, dos Serviços 
Socioassistenciais tipificados também se tornaram contínuas e dinâmicas, abrangendo desde cartilhas até Orientações 
Técnicas. Pela dinâmica do trabalho social desenvolvido nos equipamentos do SUAS, a análise anual do Censo SUAS, 
entende-se que as orientações técnicas perpassa por constantes atualizações para ofertar os serviços socioassistenciais com 
qualidade

Em consideração a deliberação que versa sobre solicita a promoção de espaços de diálogo intersetoriais, considerou-se 
que extrapola as competências do MDS. Nessa direção, cabe destacar que a NOB SUAS 2012 estabelece na Seção III estímulos 
e estratégias de participação dos usuários. 

 Ainda em análise às deliberações consideradas outras situações, como exemplo, Garantir no Plano Diretor do município 
previsão de diretrizes e recursos para financiamento da estrutura física para aquisição de equipamentos destinados ao 
atendimento socioassistencial; e mapear os serviços oferecidos pela rede, definindo infra-estrutura adequada para execução 
dos serviços socioassistenciais; o MDS tem contribuindo com as orientações técnicas e oferta de cofinanciamento federal 
para qualidade na oferta dos serviços, bem como, acompanhamento por meio de sistemas informatizados a implementação. 
No entanto, a garantia de previsão em plano diretor municipal e a execução adequada compete ao ente municipal, estadual 
ou Distrito Federal quanto aos equipamentos que ofertam os serviços socioassistenciais e que se encontram sob sua 
competência. 

Por fim, há que se destacar que, atendendo ao disposto na NOB/SUAS 2012, o Governo Federal realizou o Pacto de 
Aprimoramento do SUAS, junto aos entes federados (Estados, Municípios e Distrito Federal). O Pacto de aprimoramento da 
gestão contempla, dentre outros aspectos: a estruturação e aperfeiçoamento do SUAS em âmbito nacional; planejamento 
e acompanhamento da gestão; organização e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; 
busca ativa e inclusão no Cadastro Único.  O fortalecimento dos pequenos municípios é um dos propósitos do Pacto de 
Aprimoramento da Gestão do SUAS, contemplado na resolução nº 16/2013 da CIT (referente à gestão estadual) e na própria 
resolução nº 13/2013 da CIT, quando estabelecidas as responsabilidades municipais. Estas retratam a situação dos municípios 
e ordenam as demandas referentes ao cofinanciamento.
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5. DELIBERAÇÕES (2005-2011) RELACIONADAS AO EIXO 5: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIA 
DE RENDA NO SUAS
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Análise do Conselho Nacional de Assistência Social

Entre 2005 a 2011 foram deliberadas 17 deliberações para o Eixo. 03 deliberações (18%) foram implementadas e 14 
(82%) estão em andamento. A análise das deliberações levou em consideração o agrupamento desde 2005 das deliberações 
do Eixo 5 em Blocos de assunto, quais sejam: 

a) programa bolsa família - PBF; 
b) benefício de prestação continuada - BPC; 
c) benefícios eventuais; 
d) gestão integrada de serviços e benefícios.

A evolução das deliberações das conferências nacionais de Assistência Social levam em consideração as necessidades 
diversas direcionadas à gestão dos benefícios e transferência de renda no SUAS. As deliberações foram desde a organização 
e estruturação para apoio à gestão, dos programas e benefícios e transferência de renda, assim como pelos regramentos 
jurídicos, normatização e pactuações necessárias à implementação do SUAS.

O GT de Monitoramento analisou as deliberações e sua distribuição conforme bloco de assunto, tendo assim a 
configuração:

Dando continuidade ao trabalho de análise das deliberações das conferências, o GT de Monitoramento procedeu posterior 
à análise quantitativa, a análise qualitativa descrita abaixo, organizada por subtemas, com as principais considerações afetas 
a cada subtema.

Programa Bolsa Família
A Síntese das deliberações referem-se à ampliação de critérios de elegibilidade para benefícios e transferência de renda, 

com exclusão da renda do BPC, tendo a gestão dos mesmos no âmbito do SUAS.

Foram 17 deliberações no Eixo 5: Gestão dos Benefícios e Transferência de Renda no SUAS, sendo que, 3 (18%) foram 
implementadas e 14 (82%) estão em andamento. 

Destaca-se que o Programa Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os Benefícios Eventuais, como 
estratégias de transferências de renda, são direitos de cidadania e devem ser assegurados a quem deles necessitar. 

Em relação ao Programa Bolsa Família, foram apresentadas 2 deliberações, que encontram-se em andamento. 

Destaca-se ainda como avanço no âmbito do CNAS, a constituição da Comissão de Acompanhamento de Benefícios e 
Transferência de Renda. 

A construção dos critérios de elegibilidade do PBF, que foram normatizados e estão em pleno cumprimento podem 
também ser identificados como conquistas no que se refere à gestão do Benefício. 

Aponta-se como desafio, a partir das deliberações, a necessidade de assegurar a exclusão de renda oriunda do BPC no 
cálculo da renda familiar do PBF e o fortalecimento da intersetorialidade para a efetiva gestão das condicionalidades do 
Programa Bolsa Família.

QUADRO 10 – DISTRIBUIÇÃO DE DELIBERAÇÕES POR SUBTEMA EIXO 5 (BLOCOS DE ASSUNTO) – 2005 
A 2011 

Bloco de Assunto Número de 
deliberações 

Deliberações 
implementadas 

Deliberações  
em andamento 

Deliberações não 
implementadas % 

Programa Bolsa Família - PBF 2 0 2 0 11,76 
Benefício de Prestação Continuada - 
BPC 7 1 6 0 41,18 

Benefícios Eventuais - BE 5 2 3 0 29,41 
Gestão Integrada de Serviços e 
Benefícios 

3 0 3 0 17,65 

TOTAL GERAL 17 3 18% 14 82% 0 0% 100 
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Quanto à gestão e ao controle social do PBF, o Censo SUAS/2012 aponta que 96% da gestão do CADÚnico é realizada pelo 
órgão gestor da assistência social. E, no âmbito dos conselhos de assistência social, apenas 75% dos conselhos funcionam 
como instância de controle do PBF. 

Apresenta-se como desafio a necessidade de unificação da gestão e do Controle Social do PBF no âmbito da Política de 
Assistência Social, bem como regularizar os Conselhos Municipais de Assistência Social como instância de Controle Social.

Benefício de Prestação Continuada - BPC
A Síntese das deliberações refere-se fundamentalmente à ampliação de critérios de elegibilidade do BPC com a inclusão 

de doentes crônico-degenerativos; garantia de acesso ao BPC para cônjuge de idoso; ampliação da renda per capita para 
acesso ao beneficio e não inclusão do valor do BPC no cálculo da renda per capita; redução da idade do idoso para acesso ao 
beneficio; cadastramento, gestão e inclusão dos beneficiários em outros serviços socioassistenciais; equiparação de regras 
do PBC para pessoas com deficiência com as do Idoso.

Das 7 deliberações sobre Benefício de Prestação Continuada - BPC,  1  (14%) foi implementada e   6  (86%) estão em 
andamento. A partir da alteração da LOAS por meio da Lei nº 12.435/11 e 12.470/11, grande parte das deliberações das 
conferências nacionais estão contempladas na legislação supra citada. 

Identifica-se o avanço no que se refere as normativas, os critérios de elegibilidade e a descentralização da gestão do BPC. 

A expansão do BPC é um avanço. Destacamos o lançamento em 2007 do BPC Escola e em 2010, o início do BPC Trabalho. 
Segundo dados do Balanço do Censo SUAS – 2010, cerca de 40% dos beneficiários do BPC estão cadastrados no CADÚnico. 
Assim sendo, consiste em desafio cadastrar todos os beneficiários do BPC, assegurando-lhes sua inserção e de suas famílias 
nos Serviços Socioassistenciais. 

Um outro desafio destacado e em discussão no Congresso Nacional é a definição do aumento do valor per capita do BPC, 
bem como a equiparação das regras do BPC para as pessoas com deficiência com aquelas aplicadas ao idoso.

Benefícios Eventuais
A Síntese das deliberações referem-se à definição do CNAS de critérios gerais para a regulamentação dos Benefícios 

Eventuais, cofinanciamento e regulamentação dos mesmos por Estados, DF e municípios, considerando as normativas do 
SUAS. De 5 deliberações sobre Benefícios Eventuais, 2 (40%) foram implementadas e 3 (60%) estão em andamento.

Aponta-se como avanço a definição dos critérios dos Benefícios Eventuais em âmbito federal, sendo que sua 
regulamentação e cofinanciamento estão sob a responsabilidade dos Estados e Municípios. Percebem-se estas iniciativas 
como atendimento às deliberações das conferências nacionais sobre esta matéria. 

Com a publicação da Resolução CNAS nº 39/10, define-se a caracterização dos Benefícios Eventuais e propõe que Estados 
e Municípios realizem o reordenamento desses benefícios, efetivado por lei, de acordo com as normativas do SUAS.

De acordo com o CENSO SUAS/2012, quanto à regulamentação dos Benefícios Eventuais pelos Conselhos Estaduais de 
Assistência Social - CEAS: 11 Conselhos Estaduais (42%) já regulamentaram por meio de resolução própria os benefícios 
eventuais concedidos no âmbito da Assistência Social (Decreto 6307/2007 e Resolução CNAS nº39/2010) e 15 Conselhos 
Estaduais (57,7%) não regulamentaram. 

No que se refere aos Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS: 2.240 (43,3%) Conselhos Municipais já 
regulamentou por meio de resolução própria os benefícios eventuais concedidos no âmbito da Assistência Social (Decreto 
6307/2007 e Resolução CNAS nº 39/2010) e 2.938 (56,7%) Conselhos Municipais não regulamentaram. 

Apresenta-se como avanço a definição em lei de cofinanciamento federal para as situações de calamidades, a 
exemplo do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências no âmbito do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS. Trata-se da Resolução CNAS nº 12/2013.  Essa Resolução traz um incentivo a mais (adicional 
de 10%, independente da situação de Calamidade e Emergência) para aqueles municípios e estados que comprovarem a 
regulamentação de todas as modalidades de benefícios eventuais.
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Gestão integrada de serviços e benefícios
A Síntese das deliberações referem-se à criação de protocolos de gestão integrada de serviços e benefícios no âmbito do 

SUAS, envolvendo todos os usuários, bem como protocolos entre as diversas políticas setoriais e de defesa de direitos, bem 
como promover mecanismos de divulgação dessas informações para a população em geral, respeitando-se as diversidades. 

As 3 deliberações sobre Gestão Integrada de Serviços e Benefícios encontram-se em andamento. Portanto, 100% em 
andamento.

No ano de 2010 foi dado o início do processo de inserção dos beneficiários do BPC e suas famílias no Cadastro Único para 
Programas do Governo Federal. Destaca-se ainda em 2010, implantação da Coordenação da Vigilância Socioassistencial, 
com o intuito de auxiliar no planejamento, monitoramento e avaliação dos Serviços, Programas, Benefícios e Projetos 
Socioassistenciais.  Consiste em desafio assegurar acessibilidade plena, em conformidade com a legislação vigente nos 
espaços específicos onde se opera a PNAS.  

Aponta-se como desafio a instituição de mecanismos de comunicação e divulgação, que assegurem ao usuário pleno 
acesso à informação de tudo que compreende a PNAS. 

Destacamos a necessidade de contemplar na íntegra o direito do usuário ter acesso à informação e notícia. (contemplar 
as pessoas com deficiência).

Análise da Secretaria Nacional de Assistência Social SNAS

Nas Conferências Nacionais de Assistência Social realizadas entre 2005 e 2011 foram aprovadas 17 deliberações com a 
temática corresponde a do Eixo 5 – Gestão dos Benefícios e Transferência de Renda no SUAS

A análise das deliberações foi realizada levando-se em consideração este agrupamento: do total de deliberações que 
compõem o Eixo 5, 03 deliberações (18%) foram consideradas implementadas e 14 (82%) foram consideradas em andamento.  

A análise realizada pelo GT da SNAS partiu da categorização adotada pelo GT de Monitoramento do CNAS que distribuiu 
as deliberações conforme os seguintes Blocos de Assuntos, indicados no quadro abaixo.

*Abrange deliberações consideradas já superadas em razão: do avanço da legislação e normativas; do próprio processo de implementação 
do SUAS; ou por versarem sobre temas que extrapolam a competência do MDS em relação ao SUAS.

Feita a análise quantitativa, procedeu-se a uma avalição qualitativa das deliberações do Eixo 5, organizadas por subtemas, 
com as principais considerações afetas a cada um desses blocos de assunto, conforme assinalado adiante. Cabe destacar que, 
de modo geral, as deliberações deste eixo abordam:  Alterações nos critérios de concessão do BPC, BPF e benefícios eventuais; 
Regulamentação dos benefícios eventuais, com critérios gerais; Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal nos estados, Distrito Federal e municípios pelas Secretarias de Assistência Social ou congênere; Ampliação e regularidade 
no cofinanciamento pelos entes dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais; Acesso dos beneficiários do BPC à 
rede socioassistencial e ao mercado de trabalho; Descentralização dos procedimentos para acesso ao BPC; Fiscalização da 
concessão, manutenção e revisão do BPC, e monitoramento dos benefícios eventuais; Programa Bolsa Família.

QUADRO	  11	  –	  DISTRIBUIÇÃO	  DE	  DELIBERAÇÕES	  POR	  SUBTEMA	  EIXO	  5	  (BLOCOS	  DE	  ASSUNTO)	  –	  2005	  A	  2011	  

Bloco	  de	  Assunto	   Número	  de	  
deliberações	  

Deliberações	  
implementadas	  

Deliberações	  em	  
andamento	  

Deliberações	  
não	  

implementadas	  

Outras	  
Situações*	   %	  

Programa	  Bolsa	  
Família	  -‐	  PBF	   2	   0	   2	   0	   0	   11,76	  

Benefício	  de	  
Prestação	  
Continuada	  -‐	  BPC	  

7	   1	   6	   0	   0	   41,18	  

Benefícios	  
Eventuais	  -‐	  BE	   5	   2	   3	   0	   0	   29,41	  

Gestão	  Integrada	  
de	  Serviços	  e	  
Benefícios	  

3	   0	   3	   0	   0	   17,65	  

TOTAL	  GERAL	   17	   3	   18%	   14	   82%	   0	   0%	   0	   100	  
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 Em relação ao Programa Bolsa Família, foram apresentadas 2 deliberações, que se  encontram em andamento, as quais 
versam, de modo geral, sobre a ampliação de critérios de elegibilidade para benefícios e transferência de renda, exclusão da 
renda do BPC para concessão do PBF e gestão dos mesmos no âmbito do SUAS.

No que diz respeito ao PBF é importante mencionar os avanços significativos do Programa nos últimos anos. Os critérios 
de elegibilidade do PBF regulamentados em lei estão em pleno cumprimento, sendo que as alterações recentes por meio da 
ação “Brasil Carinhoso” resultaram em impactos importantes na erradicação da extrema pobreza das famílias inseridas no 
Cadastro Único. Em 2013 o Programa já atingiu quase 14 milhões de famílias beneficiárias. Nesse sentido, pode-se afirmar 
que houve avanços importantes no que diz respeito à ampliação dos critérios de elegibilidade do PBF. Todavia, aponta-se 
ainda como desafio, a partir das deliberações, a necessidade de assegurar a exclusão de renda oriunda do BPC no cálculo da 
renda familiar do PBF. 

 
Quanto à gestão e ao controle social do PBF, o Censo SUAS/2012 revelou que em 96,5% dos municípios a gestão do 

CADÚnico é realizada pelo órgão gestor da assistência social. Este avanço pode ser atribuído ao esforço conjunto entre a 
SENARC e SNAS, no sentido de implementar um modelo de gestão integrada entre serviços e benefícios, com busca ativa, 
cadastramento, acompanhamento familiar e acesso à rede de serviços socioassistenciais, conforme prevê o Protocolo de 
Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda que será abordado no tópico da Gestão Integrada de 
Serviços e Benefícios. Observando os dados do Censo o Censo SUAS/ 2012, identifica-se, ainda, que 75% dos conselhos de 
assistência social funcionam como instância de controle também do PBF. Pode-se apontar como desafio para a política de 
assistência social, a necessidade de unificação da gestão e do Controle Social do PBF no âmbito da Política de Assistência 
Social, com regulamentação pertinente. 

Benefício de Prestação Continuada - BPC
As deliberações abrangidas por este bloco referem-se fundamentalmente à ampliação de critérios de acesso ao BPC, tais 

como: a inclusão de doentes crônico-degenerativos; garantia de acesso ao BPC para cônjuge de idoso; ampliação do valor da 
renda per capita para acesso ao benefício,  não inclusão do valor do BPC no cálculo da renda per capita; redução da idade do 
idoso para acesso ao benefício; cadastramento, gestão e inclusão dos beneficiários  nos  serviços socioassistenciais;, inclusão 
de assistentes sociais na equipe de avaliação das pessoas com deficiência  para acesso ao BPC e incentivos à inclusão dos 
beneficiários no mercado de trabalho.

Do total de 7 deliberações relacionadas ao  Benefício de Prestação Continuada - BPC,  1  (14%) foi implementada e 6 
(86%) estão em andamento. Pelo fato das deliberações terem sido agrupadas em blocos, o grupo de 6 categorizadas como   
“em andamento”,  integra deliberações  que já foram implantadas e outras efetivamente ainda em andamento. Com este 
entendimento, passa-se à exposição de alguns avanços importantes quanto ao BPC e que estão relacionados aos temas 
abordados nas deliberações abrangidas por este bloco.

O Decreto N° 6.214, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta o BPC introduziu o modelo de avaliação da deficiência 
que incorpora a avaliação social, realizada por assistentes sociais, para fins de concessão do BPC, implantada em junho de 
2009.  A alteração da LOAS pela  Lei  nº 12.470/2011, instituiu  a suspensão especial do BPC quando o beneficiário ingressa no 
mercado de trabalho e a  possibilidade de  retornar ao   mesmo  beneficio, no caso de perda do emprego, sem necessidade  
de passar por nova  avaliação médica e social da deficiência.  Além disto, esta Lei trouxe também a possibilidade de a pessoa 
com deficiência acumular o valor do benefício, por um período de até dois anos, com o salário pago pelas empresas, quando 
contratada como Aprendiz. 

No que se refere aos critérios de elegibilidade do BPC, tema abrangido pelas deliberações deste bloco, é importante 
mencionar que o MDS está realizando estudos para ampliar o acesso ao benefício a partir da avaliação de critérios de 
vulnerabilidade,  para além do critério da renda per capita familiar. Com isso, pretende-se expandir o BPC para mais pessoas 
que atualmente se encontram em situação de pobreza, possibilitando a expansão do direito social conforme dispõe a 
Constituição Federal. 

Benefícios Eventuais
As deliberações abrangidas por este bloco referem-se à definição por parte do CNAS das orientações gerais para 

a regulamentação dos Benefícios Eventuais, cofinanciamento e regulamentação destes por Estados, DF e municípios, 
considerando as normativas do SUAS.
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Do total de 5 deliberações sobre Benefícios Eventuais, 2 (40%) foram implementadas e 3 (60%) estão em andamento. 
Vale mencionar que 2 deliberações consideradas “Em andamento” abordam questões diversas, incluindo temas já superados 
em decorrência de normativas supervenientes. Uma delas refere-se à ampliação do critério de renda per capita familiar de 
¼ para ½ salário mínimo para fins de concessão de benefícios eventuais e outra se refere ao cofinanciamento federal para 
custeio destes benefícios. Ambas foram superadas com as disposições da Lei 12.435/2011, conforme especificado a seguir.

Aponta-se como avanço a definição e caracterização dos Benefícios Eventuais no âmbito nacional como diretriz para 
que Estados e municípios pudessem cumprir a prerrogativa de regulamentar os critérios de acesso e o cofinanciamento 
no âmbito de sua responsabilidade. Estas iniciativas contemplaram as deliberações das conferências nacionais sobre esta 
matéria. 

Esses avanços referentes aos Benefícios Eventuais da Assistência Social foram atingidos por meio do Decreto 6.307/2007, 
que dispõe sobre as linhas gerais de intervenção e define responsabilidades de estados, DF e municípios, bem como de 
gestão e cofinanciamento por parte dos Estados e execução e financiamento por parte dos municípios e DF.
Outra importante regulamentação, referente aos benefícios eventuais, foi a Resolução do CNAS nº 39/2010 que define 
diretrizes para caracterização destes benefícios e propõe que Estados, Municípios e DF realizem o reordenamento dos 
benefícios eventuais, respeitando as diretrizes do SUAS. 

Ainda nesse sentido, outro avanço deve ser registrado: os dispositivos da Lei nº 12.435/11, que excluiu o critério de renda 
per capita para definição do público dos benefícios eventuais, estabeleceu que a concessão e o valor dos benefícios serão 
definidos em cada Estado, DF e município, que por sua vez deverão prever recursos orçamentários para este fim. Os critérios 
e prazos para a concessão de benefícios eventuais deverão ser deliberados pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. 

Desta forma, é importante ressaltar que compete à União prestar orientações técnicas quanto à regulamentação dos 
benefícios eventuais, cabendo aos municípios e DF a prestação destes benefícios e, consequentemente, pelo monitoramento 
das ações em âmbito local, e aos Estados a responsabilidade de regular o seu cofinanciamento para os municípios e o 
financiamento em seu âmbito, quando houver  

Quanto à regulamentação dos Benefícios Eventuais pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social – CEAS, de acordo 
com o CENSO SUAS/2012: 11 Conselhos Estaduais (42%) já regulamentaram por meio de resolução própria os benefícios 
eventuais concedidos no âmbito da Assistência Social e 15 Conselhos Estaduais (57,7%) ainda não regulamentaram a matéria. 

No que se refere aos Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS: 2.240 (43,3%) já regulamentaram, por meio de 
resolução própria, os benefícios eventuais concedidos no âmbito da Assistência Social e 2.938 (56,7%) Conselhos Municipais 
não regulamentaram. 

Por fim, destaca-se a Resolução CNAS nº 12/2013 que aprova os parâmetros e critérios para transferências de recursos 
do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências 
no âmbito do SUAS. Esta Resolução, ainda que não tenha referência direta à regulamentação dos benefícios eventuais, 
considera a regulamentação de todos os benefícios eventuais no âmbito dos Estados, Municípios e DF, como um critério 
para cofinanciamento federal dos serviços de calamidade pública e emergência. Uma vez regulamentados estes benefícios, 
o ente poderá receber até 10% de incentivo para prestação dos serviços acima referidos.

Gestão integrada de serviços e benefícios
As 03 deliberações abordadas neste bloco referem-se de modo geral: à criação de protocolos de gestão integrada de 

serviços e benefícios no âmbito do SUAS, envolvendo todos os usuários, bem como protocolos entre as diversas políticas 
setoriais e de defesa de direitos, além da promoção de mecanismos de divulgação dessas informações para a população em 
geral, respeitando-se as diversidades. 

As 3 deliberações sobre Gestão Integrada de Serviços e Benefícios foram consideradas em andamento, o que corresponde, 
portanto, a 100% das deliberações deste bloco. 

Nesse sentido, deve-se destacar o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda, 
instituído pela Resolução n° 07, de 10/09/2009, que dispõe sobre as responsabilidades dos entes federativos quanto à 
operacionalização da gestão integrada; os fluxos de repasse e gestão de informações; os procedimentos referentes ao 
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atendimento às famílias. O principal objetivo do Protocolo é favorecer a superação de situações de vulnerabilidade e risco, 
por meio da oferta de acompanhamento e inserção das famílias beneficiárias nos serviços socioassistenciais e das demais 
políticas públicas, bem como do Sistema de Garantia de Direitos.

Importante avanço foi o início do processo sistemático de inserção dos beneficiários do BPC e suas famílias no Cadastro 
Único para Programas do Governo Federal, em 2010, considerando que o cadastramento possibilita, principalmente, o 
acompanhamento e ampliação do acesso do beneficiário do BPC e de sua família às políticas sociais e amplia a fonte de dados 
para delinear o perfil socioeconômico dos beneficiários. Dentre as estratégias adotadas, destaca-se a edição da Portaria 
MDS nº 706, de 21/09/2010 e a Resolução CNAS nº 18, publicada em 15 julho de 2013, que dispõe sobre metas específicas 
para gestão do SUAS para o período de 2014-2017. Esta normativa estabelece metas de inclusão dos beneficiários do BPC 
no Cadastro Único bem como metas de acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias pelas equipes dos PAIF.  
Atualmente, de acordo com o monitoramento realizado pela SNAS, aproximadamente 40% dos beneficiários do BPC estão 
cadastrados no Cadastro Único. Trata-se de um processo que exige a integração de esforços entres os entes federados uma 
vez que está posto o desafio de cadastrar todos os beneficiários do BPC e suas famílias, ampliando oportunidade de acesso 
aos serviços socioassistenciais e das demais políticas. 

No que diz respeito à integração da assistência social com as demais políticas, cabe destacar a articulação com a Previdência 
Social com a finalidade de ampliar e qualificar a gestão e operacionalização do benefício de prestação continuada. Para 
tanto, encontra se em processo de elaboração um instrumento regulatório que define ações específicas e conjuntas dos 
entes federativos e INSS para ampliar o acesso ao Benefício.

 
Vale também mencionar o processo em curso no SUAS de implantação da Vigilância Socioassistencial, com o intuito de 

auxiliar no planejamento, monitoramento e avaliação dos Serviços, Programas, Benefícios e Projetos Socioassistenciais. A 
implementação da vigilância socioassistencial fortalece a gestão integrada entre serviços, programas, projetos e benefícios. 
As informações do Cadastro Único possibilitam identificar e territorializar públicos específicos, como beneficiários do BPC, 
situação de trabalho infantil e população em situação de rua, favorecendo o planejamento da expansão de recursos e 
ampliação da cobertura para o atendimento ao público da Assistência Social. Por outro lado, a inclusão no Cadastro Único 
da população atendida no SUAS viabiliza o acesso ao conjunto das políticas públicas que se utilizam do Cadastro.No que 
diz respeito à gestão integrada há que se mencionar, ainda, a busca ativa,o acompanhamento familiar, e os instrumentos 
de registro - como o Relatório Mensal de Acompanhamento e do Prontuário SUAS,que se constituem em estratégias de 
fundamental importância para subsidiar as equipes do SUAS quanto à promoção do acesso dos beneficiários do BPC e outros 
benefícios aos serviços socioassistenciais, bem como a outras políticas setoriais.

 
Houve ainda, um aprimoramento da concepção de “descumprimento de condicionalidades” do PBF, passando tal aspecto 

a representar indicador de priorização das famílias para o acompanhamento familiar, com possibilidades de manutenção do 
benefício, considerando que a interrupção pode agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade das famílias. Além disso, há 
que se mencionar o Índice de Gestão Descentralizada do SUAS e as alterações nos critérios de concessão do PBF, a partir do 
Plano BSM e Ação Brasil Carinhoso, com impactos importantes na erradicação da extrema pobreza, conforme mencionado 
anteriormente. Este conjunto de iniciativas tem conduzido a resultados importantes na implementação da gestão integrada. 

No que diz respeito ao acesso ao mundo do trabalho aponta-se dois significativos avanços no âmbito do SUAS ao 
analisar-se a integração entre serviços e benefícios. A partir de 2013, o Programa BPC Trabalho foi integrado ao Programa 
Acessuas Trabalho.  Instituído pela Portaria Interministerial n° 2, de agosto de 2012, o Programa BPC Trabalho visa promover 
o protagonismo, a autonomia e a participação social às pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, na faixa etária de 16 
a 45 anos, por meio da oferta de apoios para a superação de barreiras e de oportunidades de acesso aos programas de 
aprendizagem e qualificação  profissional. Atualmente, 739 municípios brasileiros participam do Programa.

Outra importante iniciativa intersetorial diz respeito ao Programa BPC na Escola, instituído em 2007 e cujas atividades 
tiveram início em 2008. Este programa tem como principal objetivo contribuir para o acesso e a permanência na escola 
dos benefíciários do BPC, de 0 a18 anos.  Em novembro de 2013, registra-se 3.715 municípios com adesão ao Programa, 
atendendo 390.602 beneficiários, dos quais 271.753 estão inseridos na escola, o que corresponde a aproximadamente 70% 
do público do Programa. Importante registrar, ainda, que atualmente 166 municípios já incluíram 100% dos beneficiários na 
escola. Portanto, têm agora o desafio de adotar estratégias para contribuir com a permanência destas crianças e adolescentes 
no ensino regular, propiciando-lhes o acesso a este direito social.
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Estes Programas integram o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite, inaugurando no 
país um novo paradigma na atenção às pessoas com deficiência, fortalecendo a articulação intersetorial por meio das ações 
de quinze Ministérios. Integra este Plano, ainda, com o apoio do MDS a oferta de serviços em Centros-Dia de Referência 
para Pessoa com Deficiência e Residências Inclusivas. São 27 Centros, sendo um por estado e um no DF e 204 Residências 
Inclusivas em processo de implantação no país até o presente momento.

À pessoa com deficiência é assegurado o direito de acesso aos serviços e programas voltados ao atendimento de suas 
especificidades e também à totalidade das demais ofertas, considerando demandas observadas para cada caso.
A acessibilidade das pessoas com deficiência aos equipamentos/serviços socioassistenciais, em conformidade com a 
legislação vigente, constitui-se desafio ao  SUAS. Visando a melhoria deste cenário, os Cadernos Técnicos do MDS têm 
contemplado orientações quanto à organização do espaço físico dos equipamentos para assegurar acessibilidade, inclusive 
abordando a possibilidade de utilização dos recursos do cofinanciamento federal, destinados à manutenção dos serviços em 
CRAS e CREAS para pequenas reformas e adaptações, para este fim, conforme referido no Eixo 4.  Além disso, o MDS tem 
adotado nos últimos anos o apoio à construção de CRAS e CREAS, por meio do Plano Brasil sem Miséria- BSM.

Além dos equipamentos, constitui desafio, ainda, a instituição de mecanismos de comunicação e divulgação, que 
assegurem ao usuário o pleno acesso à informação sobre o SUAS e a Política Nacional de Assistência Social, o que requer 
medidas necessárias para garantir a acessibilidade destes conteúdos para pessoas com deficiência, conforme dispões a Lei 
nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação. 
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6. DELIBERAÇÕES (2005-2011) RELACIONADAS AO EIXO 6: REGIONALIZAÇÃO
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Análise do Conselho Nacional de Assistência Social

O Eixo apresenta 17 deliberações, das quais 16 destas estão em andamento, representando 94% e uma equivalente a  6% 
do total que não se aplica a esfera federal.

Regionalização dos serviços do SUAS e seu financiamento
Este subtema apresenta 9 deliberações - entre elas 8 (89%)  do total , se encontram  em andamento e  uma deliberação 

não implementada, por não se aplicar a  esfera federal, correspondendo a 11% do montante.

Conforme dados do Censo SUAS 2012, verifica-se que dos 2.167 CREAS existentes em 1.986 municípios, apenas 13% deles 
estão instalados em municípios de pequeno porte I, destacando que 53 são regionalizados. O arranjo de gestão regionalizado 
parece ser uma boa alternativa que poderia ser ampliado considerando o pequeno número de municípios com CREAS. 

Salienta-se que, dentre os CREAS regionalizados, 68 % são financiados pelos estados sendo que  35 deles são geridos 
pelos por este governo.  

Em relação aos planos estaduais de regionalização encontramos a informação que 57,7% das Secretarias Estaduais possuem 
planos elaborados ou propostas de regionalização dos serviços de proteção social especial de média ou de alta complexidade.

Observa-se que em 2012 a participação do CREAS REGIONAL é de 4% do total dos 2.167. Infere-se que, considerando que 
a maioria dos municípios brasileiros são de pequeno porte (cerca de 70%) a oferta é pouco expressiva. Contudo espera-se 
que esse quadro se reverta com a aprovação pelo CNAS da resolução pactuada no âmbito da CIT que trata dos princípios e 
diretrizes da regionalização no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, parâmetros para a oferta regionalizada 
do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, e dos Serviços de Acolhimento 
para Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos, e os critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do 
cofinanciamento federal para expansão qualificada desses Serviços.

População urbana e rural
Este subtema apresenta  2 deliberações - ambas (100%)  se encontram  em andamento.

No tocante ao subtema População Urbana e Rural  devem ser considerados que 3.917 municípios são de pequeno porte 
I, isto é, possuem população de até 20.000 habitantes o que corresponde a 70% dos municípios brasileiros. O que leva a 
pressupor nesses municípios se concentra a maior parte da população rural.

Destaca-se que 7.390 CRAS estão instalados em área urbana central e periférica, mesmo que atenda a população da área 
rural. Os CRAS explicitamente instalados em área rural correspondem apenas a 4,1% do total de CRAS existentes no País.

A ação mais explicita voltada para o mundo rural é a atuação das equipes volantes, pois, os equipamentos encontram-se 
muitas vezes instalados em localidades distantes das famílias que requerem o atendimento, portanto, as equipes realizam a 
busca ativa dessas famílias, as quais  estão dispersas nos territórios de abrangência do CRAS. 

De acordo com o Censo Suas 2012 existem 1.164 equipes volantes implantadas nos municípios brasileiros. Dessas 591 
atuam nos municípios  de pequeno porte I. Esse dado representa cerca de 50% do montante das equipes volantes.

QUADRO 12 – DISTRIBUIÇÃO DE DELIBERAÇÕES POR SUBTEMA EIXO 6 (BLOCOS DE ASSUNTO) – 2005 
A 2011 

Bloco de Assunto Número de 
deliberações 

Deliberações 
implementadas 

Delib. 
em andamento 

Delib. não 
implementadas % 

Regionalização dos serviços do suas 
e seu financiamento 

9 0 8 1 52,94 

População urbana e rural 2 0 2 0 11,76 
Comunidades tradicionais 5 0 5 0 29,41 
Infraestrutura do estado para 
implementação do suas nos 
municípios 

1 0 1 0 5,88 

TOTAL GERAL 17 0 0% 16 94,12% 1 5,88% 100 
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Em relação as regiões do norte e nordeste, onde se concentra os maiores índices de pobreza do País, são 680 equipes 
volantes implantadas, que representam 58% do total.

A aprovação da Resolução n. 26 de setembro de 2011, efetivada em 2012, estabelece as diretrizes para a constituição 
dos serviços das equipes volantes. Esse serviço é destinado aos territórios com peculiaridade de grande  extensão territorial, 
áreas isoladas, áreas rurais de difícil acesso e devem ampliar prioritariamente o acesso da população de extrema pobreza 
aos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica.

Muito embora sua cobertura só atinja 15% dos municípios de pequeno porte I, trata-se de uma ação inovadora  de pouco 
mais de um ano de implantação  que permite o alcance de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e extrema 
pobreza residentes em comunidade rurais, isoladas e de difícil acesso. 

Comunidades tradicionais
Este subtema apresenta 5 deliberações - todas (100%)  se encontram  em andamento. A NOBSUAS reconhece 

especificidades regionais e locais como fatores a serem considerados na partilha de recursos.

Segundo o Censo SUAS 2012, 2.182 CRAS atenderam povos indígenas e ciganos, comunidades quilombolas, ribeirinhas, 
extrativistas e tradicionais. Dentre estes se destacam 711 que prestaram serviço socioassistencial a comunidades quilombolas.

Conforme os dados do Censo SUAS relacionados aos equipamentos e serviços destinados a Rede Socioassistencial, 
verifica-se um atendimento diferenciado aos povos e comunidades tradicionais, merecendo melhor detalhamento dos 
equipamentos, existentes em cada território pertencente a esses povos e comunidades.

Merece destaque ainda iniciativas como a dos 21 CRAS instalados em embarcação para atender população ribeirinha ou 
em calha de rio, bem como a destinação de 108 lanchas para 108 municípios, viabilizando o acesso dos povos e populações 
isoladas aos serviços socioassistenciais. 

Infraestrutura do Estado para implementação do SUAS nos municípios
Neste bloco de assunto é identificada apenas 1  deliberação que se em encontra na classificação em andamento.

O CENSO SUAS 2012 revela situações diferenciadas em relação às estruturas e instâncias de gestão das 27 Secretarias 
Estaduais de Assistência Social, exclusivas ou em conjunto com outras políticas.  Dentre elas  destacam-se o número das que 
possuem formalmente essas estruturas em funcionamento: 

- Monitoramento e Avaliação - 14
- Vigilância Socioassistencial - 6
- Gestão do Trabalho - 5
- Gestão Orçamentária e Financeira - 25
- Gestão do SUAS - 17
- Gestão de Benefícios Assistenciais - 12
- Gestão do Bolsa Família - 16
- Proteção Social Especial e Básica - 19 

Merece destaque conforme o Censo SUAS o número de Secretarias Estaduais que não possuem em sua estrutura 
instâncias específicas formais para:

- Monitoramento e Avaliação - 13
- Vigilância Socioassistencial - 21
- Gestão do Trabalho - 22
- Gestão de Benefícios Assistenciais - 15

Pelos dados acima as Secretarias de Assistência Social ainda necessitam serem dotadas e estruturas formais para execução 
da Política de Assistência Social.
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Análise da Secretaria Nacional de Assistência Social SNAS

Nas Conferências Nacionais de Assistência Social realizadas entre 2005 e 2011 no que tange ao Eixo 6, foram apresentadas 
17 deliberações, sendo que: 12 (71%) foram consideradas implementadas; 06 (35%) foram consideradas em andamento, a 
01 não foi implementada (6%) e 02 (12%) foram consideradas como “Outras Situações”, pois não se aplicam à esfera federal. 

A análise realizada pelo GT da SNAS partiu da categorização adotada pelo GT de Monitoramento do CNAS que distribuiu 
as deliberações conforme os Blocos de Assuntos indicados no quadro a seguir.

Feita a análise quantitativa das deliberações, procedeu-se a uma avalição qualitativa, organizada por subtemas, com as 
principais considerações afetas a cada um desses blocos de assunto, conforme segue abaixo. Cabe destacar que, de modo 
geral, as deliberações deste eixo abordam: 

A oferta e qualificação da cobertura de serviços de proteção social especial por meio de serviços regionalizados  e os 
avanços na intersetorialidade e integração de ações e políticas transversais voltadas às especificidades dos territórios e 
diversidades da população brasileira. 

Regionalização dos Serviços do SUAS e seu Financiamento
Este Bloco de Assunto apresenta 09 deliberações, sendo que 08 (47%) foram implementadas e 01 (6%) está em andamento.  

A maioria das deliberações implementadas propõem a Regionalização dos Serviços do SUAS, por meio do apoio, incentivo e 
cofinanciamento de serviços regionalizados de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Tratam da oferta e 
implementação de CREAS, acolhimento institucional, moradias provisórias e casa de passagem. 

A NOB SUAS/2005 definiu a oferta de Serviços Regionalizados de Média Complexidade para municípios abaixo de 50 
mil habitantes. No entanto, com as expansões dos serviços pactuadas na CIT e aprovadas no CNAS, com destaque para a 
expansão realizada em 2010, foi superado o critério e a oferta de cofinanciamento federal passou a se dar para a totalidade 
dos municípios brasileiros com população superior a 20 mil habitantes, ampliando de forma significativa a cobertura de 
CREAS. Cabe destacar que em setembro de 2013, o MDS já cofinanciava 1589 municípios brasileiros com mais de 20 mil 
habitantes e 476 municípios com população menor que 20 mil habitantes para apoio à oferta do PAEFI em CREAS municipal. 

Quanto à proteção social especial de alta complexidade, em 2013, o processo de expansão do cofinanciamento federal para 
apoio à ampliação da cobertura e reordenamento, possibilitou a destinação de recursos para serviços de acolhimento para 
crianças e adolescentes aos municípios com população superior a 50 mil habitantes, para a oferta regionalizada a municípios 
de menor porte. No caso dos serviços de acolhimento para população em situação de rua, a ampliação dos recursos do 
cofinanciamento federal realizadas em 2012 e 2013 possibilitou a disponibilização de recursos à totalidade dos municípios 
com mais de 100.000 habitantes e, ainda, aos municípios com mais de 50.000 habitantes de regiões metropolitanas. 

Quanto à oferta regionalizada dos serviços socioassistenciais é importante mencionar que o apoio do MDS à oferta 
de serviços nos CREAS Regionais foi iniciado em 2005, sendo que, a experiência destas primeiras unidades implantadas 
enriqueceram os debates que se fizeram ao longo dos últimos anos acerca do modelo de regionalização no SUAS. É importante 
mencionar que, nesse percurso, para avançar na construção dos parâmetros nacionais para os serviços regionalizados, foi 

QUADRO	  1	  –	  DISTRIBUIÇÃO	  DE	  DELIBERAÇÕES	  POR	  SUBTEMA	  EIXO	  6	  (BLOCOS	  DE	  ASSUNTO)	  –	  2005	  A	  2011	  

Bloco	  de	  Assunto	   Número	  de	  
deliberações	  

Deliberações	  
implementadas	  

Deliberações	  
em	  andamento	  

Delib.	  não	  
implement

adas	  

Outras	  
Situações

*	  
%	  

Regionalização	  dos	  Serviços	  
do	  SUAS	  e	  seu	  Financiamento	   9	   6	   2	   1	   0	   53%	  

População	  Urbana	  e	  Rural	   2	   2	   0	   0	   0	   12%	  
Comunidades	  e	  Povos	  
Tradicionais	   5	   4	   0	   0	   1	   29%	  

Infraestrutura	  do	  Estado	  para	  
implementação	  do	  SUAS	  nos	  
municípios	  

1	   0	   0	   0	   1	   6%	  

TOTAL	  GERAL	   17	   12	   71%	   6	   35%	   1	   6%	   2	   12%	   100	  
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instituída, por meio da Resolução CIT Nº 6, de 22 de setembro de 2009, a Câmara Técnica sobre os CREAS, que teve como 
objetivo a apresentação de proposta técnica para a pactuação entre os entes. Em 2010 o MDS realizou monitoramento 
e avalição dos CREAS regionais ofertados por alguns Estados. Em continuidade, em 2011, a CIT institui Câmara Técnica: 
Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial e CIB Regional, que tratou das propostas em curso e da elaboração 
do texto sobre a regionalização da versão revisada da NOB SUAS encaminhado à consulta pública pelo MDS. Os trabalhos 
desenvolvidos pelas Câmaras Técnicas subsidiaram a elaboração dos dispositivos da NOB SUAS 2012 acerca do tema e a 
proposta de regionalização aprovada pelo CNAS em 2013. 

Assim, a Resolução CIT nº17 /2013 e do CNAS nº 31/2013 definiram os parâmetros da oferta dos Serviços Regionalizados 
de Média e Alta Complexidade. Tais parâmetros dispõem sobre a gestão e financiamento da oferta regionalizada do PAEFI e 
dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, com definição de responsabilidades dos entes federados.  A oferta 
dos Serviços Regionalizados é de responsabilidade dos Gestores Estaduais que devem pactuar o modelo de regionalização 
que melhor se adeque às especificidades do seu território nas CIBs, respeitando a diversidade geográfica, a incidência de 
situações de vulnerabilidade e risco social nos municípios com perfil para integrar a regionalização – no caso dos CREAS 
aqueles com menos de 20 mil habitantes e no caso dos serviços de acolhimento aqueles com menos de 50 mil habitantes. 

É importante mencionar que o próprio processo de expansão do cofinanciamento federal para oferta de serviços de 
proteção social especial de base municipal é um processo ainda recente, notadamente impulsionado a partir de 2010, com 
as agendas nacionais prioritárias. Assim, a pactuação pela CIT e deliberação pelo CNAS acerca da regionalização demarcam 
um novo estágio do SUAS, que avança na cobertura de atendimento pelos serviços especializados, o que dar-se-á de forma 
gradativa, com novas pactuações, considerando que 70% dos municípios brasileiros tem até 20.000 habitantes e que constitui 
desafio possibilitar a estas populações o acesso ao conjunto dos serviços especializados, conforme demandas. Todavia, com 
as realizações acerca do tema, particularmente em 2013, é possível afirmar que o Sistema alcançou a implementação de 
grande parte das deliberações que tratam da regionalização.

Observa-se que a deliberação em andamento refere-se à definição dos custos dos serviços.  Nessa direção, como já 
mencionado, foi firmada parceria entre MDS e CNPq, para financiar projetos de pesquisa sobre diversos temas relacionados 
ao desenvolvimento social, dentre os quais o de Economia e Financiamento das Ações de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. No escopo deste tema encontra-se a análise sobre os custos dos serviços socioassistenciais. Os resultados dos 
estudos produzidos trarão subsídios importantes para orientar a gestão financeira e orçamentária e a pactuação da partilha 
dos recursos.

População Urbana e Rural
Do total de 02 deliberações no Bloco de Assunto: População Urbana e Rural, a totalidade das deliberações propostas 

foram implementadas.
 
As deliberações reunidas neste bloco de assunto referem-se fundamentalmente à equidade de atendimento entre áreas 

urbanas e rurais e à expansão dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS atingindo territórios vulneráveis em 
áreas rurais e de mais difícil acesso. Com relação a estas temáticas, cabe informar que, desde 2010 o MDS disponibilizou 
recursos à totalidade dos municípios para oferta do PAIF. Em setembro de 2013, 99% dos municípios brasileiros já haviam 
aderido e estavam já recebendo recursos para a oferta deste serviço pelo CRAS. A partir de 2011, o MDS passou a destinar 
recursos do cofinanciamento federal para serviços executados por equipes volantes a municípios com dispersão populacional 
e comunidades vivendo em áreas isoladas e de difícil acesso. Em 2013 foi iniciada, ainda, a entrega das lanchas da Assistência 
Social que potencializarão o trabalho destas equipes, fazendo chegar o atendimento às comunidades ribeirinhas da Amazônia 
Legal e Pantanal. 

Comunidades e Povos Tradicionais
As deliberações analisadas referem-se à definição do CNAS de critérios gerais para implantação de equipamentos públicos 

como CRAS e CREAS e equipes itinerantes para atendimento a povos e comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, 
indígenas, ribeirinhas, em regiões de fronteiras, assentamentos, áreas urbanas e rurais, com objetivo de assegurar o acesso 
desta população à rede socioassistencial. Também há deliberações que destacam a qualificação dos serviços para públicos 
específicos, como população em situação de rua, pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional, dentre outros.

Do total de 05 deliberações sobre o Bloco de Assunto: Comunidades e Povos Tradicionais 4 foram implementadas e 
1 considerada em “outras situações”. Cabe destacar que são deliberações de natureza permanente e que demandam a 
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ampliação da cobertura e qualificação das equipes técnicas para a atenção a distintas realidades territoriais, culturais e o 
aprimoramento das orientações técnicas. 

É importante ainda mencionar como grande avanço no atendimento a essa população a implementação dos serviços 
executados por equipes volantes, para municípios com dispersão populacional e área rural e a doação das lanchas da 
assistência social, que garantem o deslocamento destas equipes para atendimento da população ribeirinha na região da 
Amazônia Legal e Pantanal. Nessa direção, a partir de 2012 o MDS também passou a destinar recursos para o apoio ao 
Serviço Especializado em Abordagem Social, que nos municípios com maior concentração populacional realiza ações junto à 
população em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos – trabalho infantil, situação de rua, exploração sexual, 
etc. Cabe salientar que o MDS publicou as Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social (2009), tratando 
das especificidasdes culturais da população brasileira e o papel das equipes volantes/CRAS que devem atuar nos grandes 
territórios e cobrir, inclusive, populações dispersas,como municípios com Povos e Comunidades Tradicionais. Bem como as 
lanchas da Assistência Social, constituídas de embarcações disponibilizadas para atender famílias referenciadas que residem 
em calhas de rios e regiões ribeirinhas. Disponibilizou também, em versão preliminar, o Caderno de Perguntas e Respostas 
do Serviço de Abordagem Social (2011).

Ressalta-se que em relação às deliberações que versam sobre a responsabilidade dos Estados no apoio à implantação 
de CRAS nas comunidades tradicionais, avaliou-se que estas extrapolam às competências do MDS e se relacionam mais 
diretamente à Esfera Estadual.  

Nos municípios com menor densidade populacional, o cofinanciamento federal da regionalização do PAEFI ampliará 
a cobertura de atendimento também às populações que vivem nestas localidades,como indicativo de realização de um 
trabalho integrado com a proteção social básica nos municípios com menos de 20 mil habitantes. 

No que se refere à articulação intersetorial, inclusive com politicas transversais, para atenção aos diversos públicos 
atendidos na Assistência Social, destacam-se algumas deliberações do CNAS, a partir das quais se estabelecem estratégias 
em nível federal, estadual e municipal, como os serviços e ações executados por equipes volantes, as lanchas da assistência 
social, o reordenamento do SCFV, as ações estratégicas do PETI, o Programa Acessuas Trabalho, a ampliação do acesso de 
pessoas com deficiência a serviços socioassistenciais especializados, os serviços socioassistenciais voltados à população em 
situação de rua, o reordenamento dos serviços de acolhimento. Estas ações ampliam a articulação da Assistência Social 
com Políticas Transversais, a exemplo da Política Nacional do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, da Política Nacional da População em 
Situação de Rua e da Política Nacional da Pessoa com Deficiência. A expansão e fortalecimento dos serviços socioassistenciais 
contribuem para o atendimento às especificidades do público da assistência social e para a atuação intersetorial na oferta 
de provisões aos diferentes segmentos. As agendas nacionais prioritárias também fortaleceram nos últimos anos, ainda, a 
intersetorialidade, particularmente com a educação, a saúde, os direitos humanos, a segurança pública, a inclusão produtiva 
e geração de trabalho e renda.  

Nesse sentido, quanto à pessoa com deficiência, por exemplo, cabe ressaltar que o MDS integra o Plano Viver sem Limite, 
coordenando o eixo Proteção Social. E que a partir desse Plano foi possível a implantação, inicialmente, do Centro Dia de 
Referência para Pessoa com Deficiência em 27 unidades da federação, e a implantação de 204 Unidades de Residência 
Inclusiva avançando na construção de intersetorialidade necessária à proteção à pessoa com deficiência, além da articulação 
entre o BPC na Escola e BPC Trabalho. 

No que se refere à população em situação de rua, por meio do Plano Brasil sem Miséria, o MDS ampliou significativamente 
a cobertura de serviços destinados a esse público, orientado pela atuação interministerial. Atualmente, cofinancia o Serviço 
Especializado para pessoa em Situação de Rua ofertado no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 
(Centro Pop);  Serviço de Acolhimento para Pessoas em situação de Rua (em reordenamento) em todos os municípios com mais 
de 50 mil habitantes localizados em região metropolitana e para todos os que possuem população superior a 100 mil habitantes. 

Infraestrutura do Estado para implementação do SUAS nos municípios
Foi apresentada uma única deliberação para que o Estado tenha núcleo regionalizado com equipe técnica multidisciplinar 

para dar suporte aos municípios na implementação do SUAS.  A deliberação sobre o Bloco de Assunto: Infraestrutura do 
Estado para implementação do SUAS nos municípios representa (6%) e insere-se no bloco  “Outras Situações”, por não ser 
de responsabilidade da Esfera Federal e sim da Esfera Estadual.
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7. DELIBERAÇÕES ANTERIORES RECOMENDADAS A PERMANECER NA AGENDA DO SUAS – UNIÃO 
(RECOMENDAÇÕES POR EIXO)
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