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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo analisar a execução orçamentária dos 
recursos do fundo estadual de assistência do estado do Piauí no período 
de 2020 e 2021, considerando a fase crítica da pandemia COVID 19. Para 
tanto, realizou-se um levantamento da previsão e execução 
orçamentária nos sites oficiais da Secretaria de Planejamento e 
Secretaria de Fazenda do estado do Piauí. Os resultados da análise 
demonstraram que a política estadual de assistência social se manteve 
no mesmo padrão de financiamento das ações em períodos anteriores 
à pandemia, demonstrando efetivamente o grau de comprometimento 
no combate aos efeitos nefastos da pandemia do COVID-19. 
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ABSTRACT 
This article presents theoretical reflections about a conceptual approach 
to the category “affected” by a dam. It dialogues with references that 
corroborate for expanded and complex reflections. It is unanimous to 
define that those “affected” are not restricted to those directly 
impacted by the project, with populations that suffer damage as a result 
of the work or activities inherent to it being made invisible. It is 
noteworthy that the formalization of a legal standardization that 
characterizes the "affected" is preponderant for the conquest and 
guarantee of rights. Based on professional experience as a Social 
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Worker, the scenario observed in Oiticica is presented, according to the 
guidelines of the Resettlement Plan and mobilization of those affected. 
It discusses the role of the State in this work from the conceptions of 
Mandel (1986) and Paulino (2017). Finally, the organized, politicized and 
democratic action of the “affected” is identified, who bargain with the 
State for fair compensation for the intangible damage caused by the 
process of expropriation for purposes of public utilityl.  

 
Keywords: Public Fund, Social Assistance, Budget 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2020 o mundo foi surpreendido pela pandemia do Corona Virus Disease (COVID-19), 

cujos infectados e mortos se avolumam: já são cerca de 517 milhões de casos e 6,25 milhões de 

mortes no mundo, enquanto no Brasil os casos de infectados somam 30,5 milhões, sendo 664 

mil óbitos dados acumulados de fevereiro de 2020 a abril de 2022. (CONASS, 2022) 

Diante desse quadro inédito e urgente, os governos adotaram as mais diferentes 

posturas para o enfrentamento da situação, foram implementadas medidas desde as mais 

sérias e relevantes, compatíveis com a gravidade da situação até as mais medíocres chegando, 

em muitos casos, à completa negação da calamidade que assolou o mundo inteiro. 

O governo federal brasileiro, indo na contramão do que orientou Organização Mundial 

de Saúde - OMS, adotou comportamento negacionista, duvidou de medidas adotadas em várias 

partes do mundo, resistiu e retardou para assegurar recursos públicos e adotar medidas 

econômicas e sanitárias e ainda estimulou o uso de medicamentos sem eficácia comprovada 

Para a classe trabalhadora, o governo foi perverso, quando pandemia começou o Brasil 

tinha cerca de 12,6 milhões de desempregados e de acordo com estudos realizados por 

Salvador (2020) a COVID no caso brasileiro, em que o governo praticamente ignorou os efeitos 

da pandemia, estes ainda se tornaram mais graves pelas medidas de ajuste fiscal permanente, 

ainda que no Congresso Nacional, tendo sido aprovado um orçamento de guerra, ele se 

mostrou insuficiente para amenizar os efeitos daquele grave momento que além da COVID-19, 

outros problemas se acentuaram tais como fome e desemprego. 

No Piauí, o enfrentamento a essa pandemia foi agravado, pelo acúmulo de problemas, 

que são próprios da região e do estado: 
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A configuração territorial do Nordeste brasileiro, ainda que tenha sido fortemente 

influenciada por fatores geomorfológicos, foi determinada pela natureza especifica de 

sua inserção na economia capitalista mundial nacional, desde o início de sua formação 

histórica no período colonial até os dias atuais, e reforçada nas relações de poder 

político e dominação social mantidas no ambiente local. (ALENCAR JUNIOR, 2021, p. 

151). 

 

Ainda que, no período mais grave da pandemia, o então governador do estado tenha 

sido destaque nacional como liderança dos governadores, especialmente no que diz respeito à 

compra de vacinas, este fato não nos exime de analisar como efetivamente o estado enfrentou 

essa grave crise sanitária, que volume de recursos destinou em seu orçamento, especialmente 

para a política pública de assistência social. 

Esse artigo tem por objetivo analisar a previsão e execução orçamentária do Fundo 

Estadual de Assistência Social, no período considerado mais agudo da pandemia COVID-19, nos 

anos de 2020 e 2021. 

Para fazer esta análise, realizou-se um levantamento da previsão e execução 

orçamentária no Balanço Geral do estado e outros instrumentos de planejamento, disponíveis 

nos sítios oficiais das secretarias de planejamento e secretaria de fazenda do governo do 

estado, ressaltando que os valores analisados são nominais. 

Este artigo possui além desta introdução, mais quatro seções, a primeira discute sobre 

fundo público e política social neoliberal, em seguida apresentação da assistência social no 

Brasil e no Piauí, terceira analisa-se a previsão e execução orçamentária e por fim as 

considerações finais.  

 

2 FUNDO PÚBLICO E A POLÍTICA SOCIAL NEOLIBERAL: uma breve contextualização 

 

Em sua gênese o fundo público é o meio pelo qual o Estado capitalista e os governos 

materializam suas políticas e projetos, é condição imprescindível para a execução das políticas 

sociais. 

Para Salvador (2010), o fundo público envolve a capacidade de mobilização que o Estado 

tem para intervir na economia, seja por meio de empresas públicas ou pelo uso de suas políticas 

monetárias e fiscal, assim como pelo orçamento público, ele ainda destaca quatro funções 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1884 

centrais do fundo público na economia capitalista: o financiamento do investimento, das 

políticas sociais, da infraestrutura e a remuneração do rentismo. 

Compreendemos, portanto que o fundo público é por excelência um dos mecanismos 

para garantir cidadania, uma vez que no desenho do capitalismo é nesse espaço de disputa 

entre classes, que estão alocadas as verbas públicas para o financiamento das necessidades 

expressas em políticas públicas. 

Sabendo que essas políticas públicas que garantem direitos sociais, são caraterísticas 

típicas de uma sociedade burguesa, e resultado da luta de classes, portanto marcada pela 

contradição, se situam entre atender aos ditames do processo de acumulação do capital e 

responder às necessidades de reprodução da força de trabalho. É de conhecimento geral que o 

capitalismo vive uma crise sem precedentes, que os especialistas classificam como crise 

endêmica, os anos de ouro do capitalismo, vividos no pós-guerra, cujo acúmulo foi 

monumental, começou sua derrocada segundo Mandel (1982) com a crise do petróleo 

principalmente e por outros eventos na política econômica internacional que abalaram 

significativamente o processo de acumulo do capital. 

Nesse contexto, o capital lançou mão do fundo público para amortecer as perdas da 

acumulação, e nessa disputa entre capital e trabalho pelos recursos do fundo público o primeiro 

tem levado vantagem, pois conforme Mandel (1982), o fundo público tem o papel monumental 

de “almofadas amortecedoras”, ou seja, o fundo público está destinado para atender os 

interesses do capital e do empresariado, gerando um Welfare State invisível que faz uma 

redistribuição às avessas e beneficia o capital. 

Nessa redefinição do lugar do fundo público em que o capital sai em vantagem, os 

direitos de cidadania sofrem vertiginosa interferência, entra em cena o processo de 

desregulamentação com a ascensão do receituário neoliberal e mais recentemente 

ultraneoliberal, onde se advoga a escassez de recursos e a necessidade de um ajuste das contas 

governamentais (ajuste fiscal), que vai atingir diretamente as políticas sociais. No Brasil, 

difunde-se a ideologia da escassez de recursos, de conter o déficit público, evitar inflação, daí 

torna-se crucial cortes estatais para equilíbrio das contas públicas e o resultado mais nefasto é 

a adoção de uma pauta regressiva que atinge especialmente os direitos e as políticas sociais. 

Para a política social, o quadro atual é de ações focais, fundos sociais de emergência, 

programas compensatórios de distribuição de renda, mobilização da solidariedade individual e 
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voluntária, organizações filantrópicas e não governamentais e uma sociedade civil domesticada 

através do acesso a recursos para ações focalizadas. 

Em outras palavras, resume Behring (2017), a conjuntura é de restrição e redução de 

direitos, sob a égide da crise fiscal que transforma políticas sociais em ações compensatórias e 

direcionadas para os efeitos mais perversos da crise. 

 

3 ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL E NO PIAUÍ 

 

A assistência social ganhou status de política pública a partir da Constituição Federal de 

1988, que formou ao lado da saúde e previdência o desenho que temos hoje da Seguridade 

Social brasileira. No entanto, desde a sua aprovação a Seguridade foi contestada, já em 1989 

muitos dos direitos e garantias, benefícios passaram por reformas sob a alegação de adequar a 

tardia Seguridade Social brasileira à dinâmica do capitalismo mundial (MOTA E SITCOVSKY, 

p.39). 

No que diz respeito à assistência social, esta ganhou relevância nacional apenas nos anos 

2000, com a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É um período de grandes 

avanços pois temos aqui a normatização, organização, racionalização e padronização dos 

serviços prestados à população. 

No estado do Piauí, o ano de 2003 foi impactante para a estruturação da política 

estadual de assistência social, com a criação da Secretaria Estadual de Assistência Social e 

Cidadania (SASC), através da Lei Complementar nº 28 de junho de 2003, em substituição ao 

órgão anterior denominado Serviço Social do Estado (SERSE), cujas ações eram ainda na lógica 

do assistencialismo. 

O desenho atual da SASC, foi instituído em 2019 período em que a SASC passou a 

incorporar as políticas trabalho e direitos humanos, sendo sua denominação atual Secretaria 

de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos. A SASC atualmente executa ações 

nas áreas sociais de: assistência social, criança e adolescente, direitos humanos, segurança 

alimentar, trabalho e renda.  

Desde a sua criação em 2003 o desenho institucional da SASC passou por várias 

alterações, sendo adaptado de acordo com o grupo dirigente no governo estadual, ora se 

retraindo e ora se expandindo. 
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 Do ponto de vista do orçamento, entre 2003 e 2019, todas ações da secretaria eram 

alocadas em apenas 02 (duas) unidades orçamentárias e foi a partir de 2019, com a reforma 

administrativa que se institui as 04 (quatro) unidades orçamentárias, que hoje comportam as 

ações da SASC, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Unidades orçamentárias responsáveis pelas políticas públicas 

Código da unidade 
orçamentária 

Especificação da Unidade 

30.101 Secretaria da Assistência Social e Cidadania 

30.102 Fundo Estadual da Assistência Social  

30.104 Fundo Estadual da Criança e do Adolescente 

30106 -  FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO 
PIAUÍ - FET 

Fonte: SEPLAN (2021) 

 

Nas unidades orçamentárias acima especificadas no Quadro 1, são alocadas as despesas 

com as seguintes ações: 

30.101: Administração da Unidade, Gestão de pessoas, Atendimento Socioeducativo, 

SINE, Direitos Humanos, Segurança alimentar, Empreendedorismo e trabalho, Conselhos de 

políticas públicas. 

30.102: Atendimento à primeira infância, enfrentamento ao trabalho infantil e abuso 

sexual, violência contra mulher, enfrentamento às situações de calamidade pública e 

emergenciais, cofinanciamento dos serviços de proteção social básica e especial do SUAS e 

benefícios eventuais, regionalização das unidades de acolhimento para crianças, adolescentes, 

jovens, população de rua, mulheres e idosos, fortalecimento do cadastro único e da 

intersetorialidade do programa bolsa família e monitoramento das condicionalidades de 

educação, saúde e assistência social, aprimoramento da gestão do SUAS. 

30.104: Projeto escola de conselho, acompanhamento de jovens egressos do sistema 

socioeducativo, Implantação do núcleo de socioeducação, implantação e implementação do 

Sistema de Informação para a Infância e Adolescência / Conselho Tutelar (SIPIA/CT) e Sistema 

de Informação para a Infância e Adolescência / Sistema Nacional Socioeducativo (SIPIA/SINASE), 

profissionalização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, apoio 

técnico e operacional à instância estadual de controle social da política da criança e do 

adolescente, Apoio técnico e operacional à instância estadual de controle social da política da 
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criança e do adolescente, apoio as organizações da sociedade civil para implementação de 

projetos. 

30.106: Desenvolvimento de ações e serviços de gestão e manutenção da rede de 

atendimento do SINE e de qualificação social e profissional. 

Essa divisão das ações em unidades orçamentárias nos permite visualizar como cada 

política será executada, pois permite perceber o que é prioritário em cada área. 

 

3.1 A execução da política de Assistência Social no Piauí no biênio 2020-2021 

 

Esta seção tem como objetivo descrever e analisar a previsão e execução do orçamento 

da assistência social nos anos de 2020 e 2021, com o intuito de verificar se decisões tomadas 

contribuíram para reduzir os danos da pandemia, especialmente nas populações mais frágeis e 

vulneráveis, que são especificamente os destinatários da assistência social. 

Cabe ainda destacar que o governo estadual publicou Decreto n 18. 895, em 19 de março 

de 2020, que institui estado de calamidade pública, para os fins do Art. 65 da Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia 

da COVID-19, e suas repercussões nas finanças públicas, essa decreto permite que o governo 

estadual adote algumas medidas para facilitar o enfrentamento da crise, como por exemplo, a 

liberação do aumento de gastos, encerramento de estabelecimentos, limitação de compra de 

bens essenciais e reforço do policiamento. 

A partir dessas informações na Tabela 1, será detalhado qual orçamento foi previsto e 

que percentual foi executado nos dois anos mais graves da crise sanitária. 

 

Tabela 1 - Previsão e execução dos gastos nominais por unidade orçamentária no biênio 2020-2021.Valores em R$ (1) 

Unidade 
Orçamentária 

2020 2021 

 Previsto Executado % (2) Previsto Executado % 

30101 88.931.467,00 101.925.313,39 113,34% 111.821.198,00 106.586.405,01 95.32% 

30102 17.000.000,00 12.117.293,51 71,27% 15.146.299,00 10.700.158,80 70.64% 

30104 500.000,00 55.050,00 11,01% 521.600,00 115.791,24 22,22% 

30106 0,00 0,00 0.00% 1.000.000,00 
-  

0,00 0.00% 

1- Dados da previsão e execução orçamentária em valores nominais 
2- Refere-se a razão entre previsto e executado 

Fonte: SEFAZ (2021) 
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Pela análise da Tabela 1, conforme dito anteriormente, tratam-se de dados nominais 

referentes à previsão e execução orçamentária dos anos 2020 e 2021, período de agudização 

da pandemia. 

Neste cenário, o público da assistência social, foi comprovadamente um dos mais 

afetados e por consequência mais demandantes por intervenção estatal, para garantir 

minimamente a sobrevivência. 

Em 2020, ano inicial da pandemia, sabe-se que, o orçamento já estava aprovado desde 

ano anterior, conforme determina o ciclo orçamentário, constata-se que orçamento destinado 

a unidade 30.101 - que aloca recursos para as atividades não finalísticas da assistência social 

recebeu quase o quíntuplo do valor alocado na unidade 30102, que especificamente financia 

as ações que realmente são consideradas finalísticas da assistência social., e que esta, mesmo 

com valor aquém, ainda não foi totalmente gasto, sendo seu percentual de execução 71, 27% 

do valor alocado para a unidade. 

Destaque se faz ainda, ao fato de que o maior volume gastos foi realizado na unidade 

orçamentária 30.101 - Secretaria da Assistência Social e Cidadania, que engloba ações 

diversificadas e atende outros segmentos das políticas sociais, tais como: segurança alimentar, 

trabalho e direitos humanos que são políticas transversais à assistência social e ainda destina 

grande parte desses recursos para a manutenção administrativa das unidades operacionais. 

Na unidade orçamentária 30.102-Fundo Estadual de Assistência Social, onde são 

alocadas as despesas com ações finalísticas da política de assistência social, a execução nos dois 

anos analisados mantém-se aquém do planejado. 

A unidade orçamentária 30.104- Fundo Estadual da Criança e do adolescente apresenta 

uma baixa execução, refletindo o grau de prioridade que esta política pública tem para a gestão 

estadual. Quanto ao Fundo Estadual do Trabalho – FET, nada foi executado nesses dois anos de 

análise, e a justificativa apresentada pelo órgão gestor é que falta regulamentação deste fundo 

e a efetiva implantação do controle social dessa política. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do ponto de vista do que foi apresentado, verifica-se que não houve nenhum aumento 

de recursos para Assistência Social, mesmo considerando que orçamento de um ano é 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1889 

elaborado no anterior, cabe lembrar que o governo estadual dispunha de um mecanismo legal, 

Decreto de Calamidade, que lhe permitia realizar manobras no orçamento, tais como, exceder 

o limite de gastos preconizados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Mais grave ainda constatar que em 2021, já era sabido e divulgado pela comunidade 

científica de que pandemia estava recrudescendo e que os mais atingidos eram os vulneráveis 

social e economicamente, no entanto os recursos destinados ao Fundo Estadual da Assistência 

Social—FEAS sofreram redução de 11% em relação ao ano anterior. 

Para finalizar, o órgão gestor, informou que final de 2020 e início de 2021, desenvolveu 

duas ações, em caráter extraordinário para o enfrentamento da pandemia, as quais são: - 

Cartão Pro-Social: transferência de renda para famílias não atendidas pelo Auxílio emergencial, 

valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais) por 06 meses, não foi informado quantas famílias 

foram beneficiadas. 

Programa Piauí Acolhe: tem por objetivo localizar e pagar um benefício de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para as crianças que perderam os pais para a COVID-19, desde o início do 

programa, em outubro de 2021, já foram cadastrados, por meio de Busca Ativa no Piauí, 13 

órfãos que perderam um ou os dois pais. 

Do ponto de vista do orçamento público para assistência social em período pandêmico, 

conclui-se uma falta de incremento nos valores e ações alocadas nas principais unidades 

orçamentárias. 

Behring (2021) aponta como saída, que a política social passe, necessariamente pelo 

combate à mercantilização dos bens e serviços assegurados pelas políticas sociais como direitos 

financiados pelo fundo público, para constituir uma agenda com tonalidade anticapitalista, 

priorizando especialmente saúde, educação e previdência e assistência social, entre outras 

políticas que atendem necessidades sociais básicas ou necessárias, assim destinar o fundo 

público para a proteção social aos que de fato necessitam dela.  
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