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RESUMO 
Durante a pandemia de Covid-19, o Brasil tem presenciado uma enorme 
crise econômica, social e política em diversos âmbitos. Essa crise atingiu 
de forma perversa a população mais pobre, que já estava inserida em 
contextos de vulnerabilidades, precarização do trabalho e falta de 
acesso às políticas públicas e sociais. Diante deste contexto, indagamos 
a presença da assistência social como possibilidade de emancipação, 
transformação e superação. O presente artigo é fruto de estudos 
teóricos realizados sobre a Política de Assistência Social no Brasil, na 
ocasião de elaboração de oficinas de capacitação para membros de 
conselhos municipais de assistência social, realizadas pelo Grupo de 
Estudo e Pesquisa Gestão Socioambiental e a Interface com a Questão 
Social (GESTA/UNESP). Nesta discussão, buscamos compreender como 
está configurado o financiamento da Política de Assistência Social no 
Brasil e os impactos da pandemia em seu desempenho. 
 

Palavras-chave: Gestão de Políticas Públicas; Assistência Social; 

Pandemia de Covid-19. 

 
ABSTRACT 

During the Covid-19 pandemic, Brazil has witnessed a huge economic, 
social and political crisis in several areas. This crisis perversely affected 
the poorest population, which was already inserted in contexts of 
vulnerability, precarious work, and lack of access to public and social 
policies. Given this context, we question the presence of social 
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assistance as a possibility of emancipation, transformation, and 
overcoming. This article is the result of theoretical studies carried out on 
the Social Assistance Policy in Brazil, on the occasion of the elaboration 
of training workshops for members of municipal social assistance 
councils, carried out by the Study and Research Group Socio-
Environmental Management and the Interface with the Question Social 
(GESTA/UNESP). In this discussion, we seek to understand how the 
financing of the Social Assistance Policy in Brazil is configured and the 
impacts of the pandemic on its performance. 
 

Keywords: Public Policy Management; Social Assistance; Covid-19 

Pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é fruto de estudos teóricos realizados sobre a Política de Assistência 

Social no Brasil, na ocasião de elaboração de oficinas de capacitação para membros de 

conselhos municipais de assistência social realizadas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Gestão 

Socioambiental e a Interface com a Questão Social (GESTA/UNESP), tratando-se de uma análise 

teórica acerca do tema. 

Em 2021 aconteceu em todo Brasil, de forma ordinária3, as conferências da Política de 

Assistência Social que se dá em âmbito nacional, estadual, Distrito Federal e municipal, com o 

tema “Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para 

enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social’’. Conforme informações do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS), as conferências municipais aconteceram no período de 

3 de maio a 31 de agosto, as estaduais de 1 de setembro a 31 de outubro e nacional de 15 a 18 

de dezembro de 2021 (CNAS, 2021). 

Um dos temas que permeiam as discussões e debates é o “Financiamento e orçamento 

como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes 

federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais”. Esse complexo tema é referente ao 

eixo dois de um roteiro de cinco eixos propostos pelo Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) para ser trabalhado nas conferências. 

Esse estudo busca uma compreensão sobre essa temática e sobre as questões que 

envolvem a Política de Assistência Social na área de gestão e financiamento. Vale destacar que 

 
3 Portaria Conjunta MC/CNAS nº8, de 11 de março de 2021 dispõe sobre a convocação ordinária da 12º Conferência 
Nacional de Assistência Social e dá outras providências.  
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além deste tema, as conferências de Assistência Social também englobam outras discussões, 

de total importância para (re)pensarmos a Política de Assistência Social, suas potencialidades e 

os desafios que permeiam esse âmbito, sendo elas: 

 

• Eixo 1: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma 
para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades; 

• Eixo 2: Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de 
compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos 
direitos socioassistenciais; 

• Eixo 3: Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da 
participação dos usuários; 

• Eixo 4: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre 
serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos 
socioassistenciais e proteção social; 

• Eixo 5: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. 

 

Embora cada eixo tenha sua particularidade e importância, nesse artigo o foco de 

reflexão consiste, principalmente, sobre o eixo dois, buscando compreender a forma pela qual 

está organizada a questão orçamentária desta política e a constante busca pela garantia dos 

direitos socioassistenciais. 

Todos os temas abordados nas Conferências de Assistência Social estão interligados e 

nos levam a refletir em busca de propostas de melhoria para a população que necessita desta 

política, entidades envolvidas e todos que estão diretamente ou indiretamente inseridos no 

contexto do SUAS. 

Pensar a questão orçamentária em tempos de pandemia consiste em refletir sobre 

elementos estruturais que envolvem uma das maiores crises humanitárias e, que sem dúvida, 

demandará um tempo para compilar todos os estragos e danos causados por essa pandemia 

que aprofunda de maneira tão cruel a crise econômica, política e social. 

São novos tempos, surge uma nova demanda e precisamos despertar nos/as 

profissionais e técnicos a frente do SUAS a necessidade de acompanhar as mudanças deste 

sistema, de pensar o hoje e buscar estratégias para um futuro próximo.  

Não podemos nos estagnar diante da volatilidade das Expressões da Questão Social. 

Precisamos acompanhar essas mudanças e buscar de forma técnico operativa, ético política e 

teórico metodológica meios para atravessarmos essa fase. Para Lewgoy (2010, p. 151), os 
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Fundamentos teóricos, metodológicos, históricos, éticos e políticos, atrelados à 
aquisição de novos saberes, têm como parâmetros e princípios os fundamentos ético-
políticos do projeto profissional na articulação entre as três dimensões (ético-política, 
teórico-metodológica, técnico-operativa), as quais, imbricadas, materializam a 
atividade profissional. Esse processo exige que se rompa com a atividade burocrática 
e rotineira, a fim de assumir a ação de um exercício profissional que exige competência 
para propor e negociar projetos e qualificar o exercício profissional, isto é, apreender 
o movimento da realidade para detectar tendências e possibilidades passíveis de 
serem impulsionadas pelo profissional. 

 

Necessidade esta que é urgente e só se consegue identificar quando se permite 

acompanhar o movimento da realidade, estando atento as transformações que a sociedade se 

depara cotidianamente. 

 

2 DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS E O SUAS 

 

Refletir sobre a garantia de direitos socioassistenciais, sem dúvida, torna-se necessário o 

exercício de pensar no público a quem esses direitos se destinam. Os direitos socioassistenciais 

são direitos previstos na legislação brasileira, assegurados na operacionalização do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS. 

 

O Suas foi a principal deliberação da Conferência Nacional de Assistência Social 
realizada em 2003, a partir da avaliação coletiva da insuficiência dos mecanismos 
utilizados até então, quanto às possibilidades de nacionalização do direito à assistência 
social, tendo em vista a necessária unificação de instrumentos de gestão e provisões, 
considerando as diversidades e desigualdades regionais e territoriais. Duas fases 
podem ser identificadas nesse processo: construção das bases do Suas de 2004 a 2012; 
aprimoramento do Suas de 2012 a 2015, culminando na aprovação do II Plano Decenal, 
construído a partir da X Conferência Nacional de Assistência Social. (2015) (SILVEIRA, 
2017, p.495). 

 

Nesse sentido, vale dizer que o Serviço Social se consolidou de forma mais definida a 

partir da defesa dos direitos sociais previstos na Carta Magna da Constituição Federal de 1988, 

que desencadeou um rumor para a sua efetivação através da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) 8.742 de 1993, materializando a assistência social com focalização e descentralização a 

partir da Política Nacional de Assistência Social PNAS/2004 e do Sistema Único de Assistência 

Social SUAS/2005. 

Desde então, a assistência social se firmou como política pública e passou a ocupar 

espaços mais amplos no planejamento e na organização das esferas de governo Federal, 
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Estadual e Municipal no país. O projeto ético-político da profissão foi se firmando com enfoques 

de uma perspectiva de totalidade ao fazer a leitura da realidade social da população atenta a 

um movimento que vai do olhar à estrutura até às particularidades da vida cotidiana das 

pessoas.   

O SUAS é o modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações da Política 

de Assistência Social, que é parte do Sistema de Seguridade Social, apresentado pela 

Constituição Federal de 1988. São direitos socioassistenciais: 

 

[...] equidade rural-urbana na proteção social não contributiva; de equidade social e 
de manifestação pública; à igualdade de acesso à rede socioassistencial: Direito em ter 
garantida a convivência familiar, comunitária e social: Direito à Proteção Social por 
meio da intersetorialidade das políticas públicas [...] Assim, no cenário atual, para além 
daqueles já elencados no Decálogo, pode-se compreender que também integram os 
direitos socioassistenciais, o conjunto de direitos previstos na legislação brasileira que 
dialoga com as seguranças socioassistenciais É importante esclarecer que as 
responsabilidades desta política envolvem: por um lado, direitos cuja concretização é 
de sua responsabilidade direta; e, por outro, direitos que a Assistência Social apoia o 
acesso, mas que são efetivados por meio da responsabilidade direta de outra(s) 
política(s) ou de um conjunto de políticas. (BRASIL, 2021, p. 54). 

 

Portanto, os Direitos Socioassistenciais estão vinculados diretamente com as 

responsabilidades da Política de Assistência Social na proteção aos cidadãos. Esses direitos 

socioassistenciais dialogam com as Seguranças Socioassistenciais e foram estabelecidos a partir 

do Art. 4º da Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS) do ano de 2012, onde destacamos 

que são seguranças afiançadas pelo SUAS a seus usuários e corresponde a:  

 

• Acolhida: essa segurança está ramificada em duas abordagens, sendo elas uma 
relacionada ao acolhimento e garantia de alojamento e condições de sobrevivência 
pessoas que estejam enfrentando situação de abandono ou ausência de moradia, e 
outra relacionada a um atendimento ao usuário de forma respeitosa, estabelecendo 
uma escuta qualificada. 

• Renda, apoio e auxilio temporário: essa segurança está relacionada as questões 
materiais e são garantidas a partir de programas de transferências de renda e da 
concessão de benefícios socioassistenciais temporários ou permanentes. 

• Convívio ou vivencia familiar, comunitária e social: essa segurança busca impedir o 
isolamento do usuário, afirmando e fortalecendo suas relações de sociabilidade, 
reconhecimento social e vivências, que podem se dar no contexto familiar ou através 
de grupos da comunidade. 

• Desenvolvimento de autonomia: essa segurança vida o desenvolvimento do 
protagonismo dos usuários, despertando em cada um a valorização da vida, de suas 
trajetórias, histórias, culturas, criando espaços para construção de conhecimentos e 
tomada de consciência, possibilitando aos sujeitos a tomada de decisão e a busca por 
melhores condições de vida. 
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3 PÚBLICO ALVO DOS DIREITOS SOCIOASSITENCIAIS  

 

Quanto ao público da assistência social, conforme consta no Art. 1º da Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS (Lei 8.742 de 7/12/1993), compreende-se que a Política de Assistência 

Social é um direito do cidadão e um dever do Estado, caracterizada como Política de Seguridade 

Social não contributiva e que “provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas” (BRASIL, 1993, p.01). 

No entanto, no contexto que estamos vivenciando, o público que demanda diretamente 

essa política tem se expandido. O crescimento da pobreza e da miséria no Brasil tem agravado 

e superlotado filas em busca dos “mínimos sociais” para a sobrevivência em um país de 

fronteiras continentais, tamanha diversidade cultural e escassez de oportunidades. 

 

A pandemia ampliou uma desigualdade já existente, escancarando nossos abismos 
sociais, não só de renda, mas também de gênero e cor. Em Minas Gerais, tem-se, em 
maio de 2021, mais de 1.3 milhões de famílias ou 3,7 milhões de pessoas em condição 
de pobreza (com renda até R$ 178,00), sendo mais de um milhão de famílias em 
pobreza extrema, com renda até R$ 89,00, o que corresponde a quase 3 milhões de 
pessoas. O enfrentamento da pobreza demanda o investimento do Estado na provisão 
das transferências e serviços de proteção social, contribuindo para que os municípios 
mantenham e expandam a oferta de proteção, agravada pelos efeitos da pandemia 
sobre a população mais pobre e pelo desmonte da política no âmbito federal. (BRASIL, 
2021, p. 03). 

 

A pandemia de Covid-19 agravou e evidenciou ainda mais as diferenças sociais e 

econômicas da população brasileira. Muitos serviços foram suspensos a partir da ordem de 

isolamento social e as pessoas que viviam de trabalhos informais, já inseridas na precarização 

do trabalho, fruto da desigualdade capitalista, foram as primeiras a serem afetadas pelo 

aumento da fome, desemprego, falta de acesso às políticas públicas e sociais, água, 

saneamento básico, energia elétrica, convivendo com uma série de medos e incertezas diante 

da negligência do governo com todo o povo brasileiro. 

 

A informalidade no mercado de trabalho atingia 41,6% dos trabalhadores do país em 
2019, ou 39,3 milhões de pessoas. Entre pessoas ocupadas sem instrução ou com o 
ensino fundamental incompleto, a proporção de informais era de 62,4%, mas de 
apenas 21,9% entre aquelas com ensino superior completo. (CAMPOS, 2020, n/p). 
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Muitos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras deixaram, por algum período, de 

terem algum tipo de renda, no campo formal e informal. Entretanto o aluguel continuou 

vencendo, a dispensa familiar se esgotando, gastos com água, energia, medicamentos, além do 

medo que permeavam os lares.  

Depois de muita luta em defesa de uma renda emergencial para a população que mais 

foi atingida pelos efeitos da pandemia de Covid-19 no Brasil, houve a implementação do Auxílio 

Emergencial do Governo Federal, um benefício concedido as pessoas desempregadas, 

trabalhadores/as informais, autônomos e microempreendedores individuais com o objetivo de 

oferecer uma proteção durante a pandemia de Covid-19. O benefício tinha por objetivo ser 

pago durante três meses, no valor de R$600,00, e após muita pressão, teve a sua extensão 

aprovada até o mês de dezembro de 2020. Para as famílias em que a mulher fosse a única 

responsável pela renda e o sustento das despesas da casa, foi pago o valor de R$1.200,00. 

Saúde mercantilizada, cidades insalubres, superlotação nos presídios, falta de moradias, 

fome, o lucro acima de todas as formas de se viver. Um péssimo local para uma pandemia global 

de Covid-19 vir à tona. Não é preciso ir tão longe para entender que quem paga a conta da crise 

é a classe trabalhadora. E está cada dia mais evidente o marco de que a nossa sociedade está 

adoecida pelo capitalismo.   

A antipolítica neoliberal tem provocado uma péssima gestão da crise mundial que 

estamos vivenciando, com comentários negacionistas científicos, cortes muito significativos nas 

políticas públicas e sociais, sucateamento do maior sistema de saúde pública do mundo, que é 

o Sistema Único de Saúde (SUS), que durante essa pandemia, mostrou ainda mais a sua 

indispensabilidade com a eficácia dos seus serviços, mesmo sofrendo tantos ataques.   

A crise gerada pela pandemia agravou o quadro de desigualdades provocadas pelo 

modo de produção capitalista, escancarando de forma totalmente absurda as imensas 

disparidades e problemas sociais gerados pela questão social, provocando 

 

[...] a manutenção de taxas elevadas de desemprego, insegurança e instabilidade nos 
empregos, crescimento do trabalho informal e precário, redução de salários, 
precarização das relações de trabalho, incluindo terceirizações e contratos por prazos 
determinados, assédios, sofrimentos e adoecimentos, entre outros aspectos. Cenário 
que as contrarreformas neoliberais, principalmente a EC 95, só fizeram agravar, 
fragilizando o já precário funcionamento do SUS, do SUAS, da Previdência Social, ou 
seja, exatamente as políticas de Seguridade Social que neste momento estão sendo 
demandadas para ações emergenciais e preventivas sem prover, contudo, a seus 
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milhares de trabalhadores e trabalhadoras, entre os quais assistentes sociais, 
condições materiais, técnicas, de segurança e proteção social da vida, indispensáveis 
para a realização do trabalho social na linha de frente do atendimento à população 
nos territórios das cidades. (YAZBEK; RAICHELIS; SANT’ANA, 2020, p. 208). 

 

A assistência social foi considerada um serviço essencial durante o período da pandemia 

através da portaria SNAS n°54/2020, não podendo ter os seus serviços suspensos e estando 

assegurada a sua continuidade garantida, pois é indispensável para toda a comunidade, devido 

a promover a sobrevivência, a saúde, a qualidade de vida, a segurança de toda a população que 

mais necessita destes serviços e atendimentos, seja na rede socioassistencial pública ou 

privada. 

Assim, neste cenário, foi necessário adaptar os atendimentos para que pudessem ser 

realizados com proteção aos/às profissionais da assistência e às pessoas que necessitassem 

desses serviços, com uso correto de máscara, higiene para as mãos (álcool em gel, água 

encanada e sabão), de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e o Ministério da Saúde do Brasil. 

Contudo, ainda que se adaptar a essas mudanças fossem necessárias para a 

continuidade dos serviços prestados, os/as trabalhadores da área mal tiveram recursos para 

proteção individual. No atendimento remoto não havia recursos suficientes para que todas as 

medidas de biossegurança fossem implementadas e a Política de Assistência Social enfrentou e 

continua enfrentado grandes desafios. 

É importante citar ainda que o Brasil que já chegou a mais de 664 mil mortes provocadas 

pelo Covid-194, dentre as vidas ceifadas tem um alto índice de arrimos de famílias que perderam 

a vida durante a pandemia, agravando as expressões da questão social. 

 

4 A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: O FINANCIAMENTO 

 

Para compreender qual o contexto da Política de Assistência Social no cenário da crise 

gerada pela pandemia de Covid-19 que estamos enfrentando é preciso conhecer o processo de 

gestão da política e esse conhecimento está vinculado a organização, orçamento, 

financiamento, enfim, a forma como acontece essa política.  

 
4 De acordo com dados disponíveis no site do Ministério da Saúde com atualização de 08 de maio de 2022. 
Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso 08 mai. 2022. 
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A assistência social hoje está financiada no Brasil seguindo as mudanças propostas pela 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência - NOB SUAS 2012, superando a 

gestão estabelecida em 2005 que propunha uma gestão que partia dos princípios: inicial, básica 

e plena, passando a seguir um modelo de gestão decentralizada e participativa do SUAS nas 

estâncias federativas: União, Estados e Municípios. 

Consagrado pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, esta tem como fundamento 

a gestão compartilhada de compromissos e corresponsabilidades entre os entes federados, cuja 

efetivação impacta nas possibilidades de a política assegurar direitos socioassistenciais. 

A organização desse sistema passou a ser aferida pelo Índice de Desenvolvimento do 

Sistema Único de Assistência Social (ID SUAS), que se deu a partir do pacto de aprimoramento. 

Quanto mais organizado for o município, maior o repasse recebido, onde consideramos este 

como uma premiação aos municípios que estabelecem uma boa gestão.  

Esse índice possibilita aferir a gestão de cada município, e quanto mais organizada e 

qualificada for a gestão, maior o recurso recebido. Dentre alguns pontos, podemos citar: o 

enquadramento de funcionários, se os funcionários são concursados ou contratados, se a rede 

de profissionais está completa, tanto no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) como 

no Centro Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), estrutura física dos prédios, 

se é próprio ou alugado, se possui equipamentos necessários para efetivação do trabalho, 

dentre outros.  

O Cofinanciamento, também implantado a partir da NOB/SUAS buscou facilitar o 

repasse de verbas, através do Fundo a Fundo, saindo do Fundo Federal ou Estadual da 

assistência, sendo repassado para o Fundo Municipal da assistência, facilitando e simplificando 

a forma de repasse por meio de blocos de financiamentos, possibilitando o controle social da 

assistência. 

Esses Blocos de Financiamento são ramificados em quatro eixos, sendo:  

 

• Bloco da Proteção Social Básica; 

• Bloco da Proteção Social Especial; 

• Bloco de Gestão do SUAS (IGD SUAS); 

• Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família. (IGD PBF). 
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Essa nova forma de gestão e de transferência dos repasses permite uma reprogramação 

do saldo para recursos e serviços, principalmente, visando os que são oferecidos de forma 

contínua, evitando a interrupção de programas, projetos e serviços. 

Para receber os recursos federais, os municípios devem seguir alguns critérios, pautados 

pelo: Conselho – Plano – Fundo (CPF): 

 

• Conselho de Assistência Social; 

• Plano de Assistência Social; 

• Fundo de Assistência Social; 

• Recurso próprio do ente federado. 

 

Entender a forma como se dá a organização e gestão do financiamento da assistência 

permite a compreensão e mais do que isso, entender os desafios postos a política. Após tantos 

avanços que permearam o campo da assistência, desde a Constituição Federal, Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS, LOAS, NOB/SUAS, enfim, foi uma trajetória de avanços e 

conquistas.  

Percebe-se que, atualmente, existe uma parte do orçamento da União destinado a 

Programas de Transferências de Renda, como Bolsa Família, Renda Cidadã e outros. Somente 

7% do orçamento nacional é destinado para ações do SUAS. 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal 
por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de 
até R$ 70). No ano de 2010 foi investido o montante de R$ 14,84 bilhões no 
atendimento a 12,78 milhões de famílias, o que representou um aumento de 108,6% 
no volume de recursos aplicados e de 94,4% no número de famílias atendidas em 
relação ao ano de 2004. (BRASIL, 2011, p. 26). 

 

Desta forma, pode-se entender o quanto o governo federal está “comprometido” com 

a gestão dos recursos, comprometimento esse não no sentido de compromisso, de empenho, 

mas se remetendo a uma situação de descomprometimento, de dano, de envolvimento e até 

mesmo de prejuízo. 

Hoje se transfere o repasse diretamente para as famílias, porém não é possível investir 

em ações que efetivem e complemente essa transferência, tais como o desenvolvimento de 

autonomia e valorização dos usuários, capacitações e qualificações profissionais. Desta forma, 

não fecha o ciclo, e não efetiva a busca pela transformação social e humana dos usuários. 
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Nessa situação, torna-se importante e necessário o repensar sobre a gestão da política. 

A limitação do orçamento destinado a ações do SUAS compromete as possibilidades de 

transformação, restringindo as ações desta política. Assim, considera-se que vivencia um 

momento de “desfinanciamento da assistência social no Brasil”. 

 

Na prática, essa limitação orçamentária afetou diretamente os gastos com políticas 
públicas em áreas estratégicas e concretizou um retrocesso das políticas sociais após 
anos de avanços, retrocesso este que implicou o agravamento da fome, da pobreza e 
da desigualdade social. Aliado a tudo isso, tem-se pandemia do Covid-19, que atingiu 
em cheio as populações mais pobres e em condição de vulnerabilidade, que 
conseguiram, a partir do auxílio emergencial, apenas sobreviver. (BRASIL, 2021, p. 03). 

 

Os cortes no orçamento da assistência social vêm levando a perdas consecutivas das 

conquistas de anos de lutas. A emenda constitucional aprovada no Congresso (EC n.95/2016) 

congelou por 20 anos o orçamento das várias políticas públicas, incluindo da assistência social. 

Com a crise econômica agravada pela pandemia presenciamos o aumento da pobreza e 

da extrema pobreza e assim cresce a demanda pela assistência social, mas seus recursos 

financeiros só diminuem, se tornando cada dia mais desafiador ofertar serviços, benefícios, 

programas e projetos diante da redução, redução essa que se agrava a cada ano. 

 

CONCLUSÃO 

 

Existe hoje a necessidade de aprimorar a gestão compartilhada, descentralizada e 

participativa do Sistema Único de Assistência Social, garantindo responsabilidade para cada 

ente federado: no cofinanciamento, na provisão das respectivas ofertas e fortalecimento do 

pacto federativo. 

Precisa-se ainda definir parâmetros para a participação dos entes no cofinanciamento 

do SUAS, que sejam pautados na interlocução, gestão e articulação quanto ao percentual 

mínimo destinado à assistência social dentro da Seguridade Social. A Política de Assistência 

Social não tem um mínimo estabelecido para o repasse a assistência, o que torna esta política 

inconstante e muitas vezes, descontínua. Por isso, a luta unificada para que a Política de 

Assistência Social tenha um parâmetro mínimo estabelecido, assim como em outras políticas, 

como por exemplo, a Educação que recebe 5% do PIB e a Saúde que recebe 8%. 
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Ainda neste contexto existe a necessidade de aprimorar as normativas no que se refere 

a uma nova forma de cofinanciamento no SUAS, considerando a regulação as diversidades e 

especificidades de públicos e territórios, na perspectiva da garantia de direitos, considerando 

os fatores amazônicos e semiáridos nordestino, as grandes extensões territoriais e áreas rurais. 

Assegurar que as receitas e despesas com pessoal não sejam computadas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O desafio é gigantesco e são necessários esforços coletivos em busca 

de avançar no marco da assistência social como política pública no Brasil. Propor e criar 

estratégias de gestão e de organização dos serviços, programas e projetos, em busca de ações 

continuas e muito mais do que a mera transferência de renda, mas sim a primordial busca por 

transformação, por valorização e pela autonomia do usuário. 
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