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RESUMO 
 

 

 
 

Esse trabalho de conclusão de curso examina a gestão orçamentário-financeira do 
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) do município de Niterói, no estado do 
Rio de Janeiro entre 2005 e 2012 e entre 2014 e 2020, além de relacionar as 
transferências de recursos realizadas pelas outras esferas de poder nacionais, 
sendo o fundo a instância responsável por gerir esses recursos, que no caso da 
política pública de assistência social são cofinanciados por União, estados, Distrito 
Federal e municípios. São analisados os orçamentos federais de 1996 a 2020, tendo 
como referência as mudanças institucionais empreendidas após a transformação do 
status da assistência à partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que 
se tornou um direito subjetivo. A escolha do ano inicial se deveu à promulgação do 
Decreto nº 1.605/1995, que regulamentou o fundo, que possuía previsão na Lei nº 
8.742/93, sendo essa a lei regulamentadora dos artigos referentes à assistência 
social na Constituição Federal de 1988. Não foi possível estabelecer comparação de 
recursos entre União e município durante todos os anos mencionados (1996 a 
2020), pois esses dados não foram encontrados. Ao final da pesquisa se percebeu 
que os recursos executados pelo FMAS aumentaram no período entre 2014 e 2020, 
mas decresceu entre 2005 a 2012. 

 
 

Palavras-chave: Fundo Municipal de Assistência Social. Assistência Social. 

Constituição Federal de 1988. Cofinanciamento. Orçamento. 



ABSTRACT 
 

 

 
 

This course conclusion paper examines the budgetary-financial management of the 
Municipal Social Assistance Fund (FMAS) of the municipality of Niterói, in the state of 
Rio de Janeiro between 2005 and 2012 and between 2014 and 2020, in addition to 
listing the transfers of resources made by other national spheres of power, with the 
fund being the body responsible for managing these resources, which in the case of 
public social assistance policy are co-financed by the Union, states, Federal District 
and municipalities. Federal budgets from 1996 to 2020 are analyzed, with reference 
to the institutional changes undertaken after the change in the status of assistance 
from the promulgation of the 1988 Federal Constitution, which has become a 
subjective right. The choice of the initial year was due to the promulgation of Decree 
No. 1,605 / 1995, which regulated the fund, which was provided for in Law No. 8,742 
/ 93, which was the regulatory law for articles referring to social assistance in the 
1988 Federal Constitution. It is possible to establish a comparison of resources 
between the Union and the municipality during all the years mentioned (1996 to 
2020), as these data were not found. At the end of the survey, it was noticed that the 
resources implemented by FMAS increased in the period between 2014 and 2020, 
but decreased between 2005 and 2012. 

 

 
Keywords: Municipal Social Assistance Fund. Social assistance. 1988 Federal 

Constitution. Co-financing. Budget. 



LISTA DE TABELAS 
 

 

 
 

Tabela 1 – Recursos executados pelo FNAS em milhões 33 

Tabela 2 – Valores do orçamento federal autorizado para o FNAS em bilhões 34 

Tabela 3 – Despesas previstas e despesas executadas pelo FNAS 36 

Tabela 4 – Execução do orçamento do FNAS por subfunção em 2020 38 

Tabela 5 – Valores pagos do BPC e do PBF pelo Ministério da Cidadania 40 

Tabela 6 – Execução orçamentária do FMAS – 2005 a 2012 50 

Tabela 7 – Valores pagos do PBF pelo Ministério da Cidadania para beneficiários do 
município de Niterói – 2005 a 2014 52 

Tabela 8 – Execução orçamentária do FMAS – 2014 a 2020 53 

Tabela 9 – Valores totais pagos em BPC e em PBF para beneficiários de Niterói - 
2016 a 2020 56 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

 
 

BPC 
 
 CEAS 

Benefício de Prestação Continuada 
 
Conselho Estadual de Assistência Social 

Centro Pop Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

CIB Comissão Intergestores Bipartite 

CIT 
 
 CMAS 

Comissão Intergestores Tripartite 

Conselho Municipal de Assistência Social  

CNAS Conselho Nacional de Assistência Social 

Cofins Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

CRAS Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

CREPOP Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua 

CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

FEAS Fundo Estadual de Assistência Social 

FMAS Fundo Municipal de Assistência Social 

FNAS Fundo Nacional de Assistência Social 

IGD Índice de Gestão Descentralizada 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

LBA Legião Brasileira de Assistência 

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA Lei Orgânica Anual 

LOAS Lei Orgânica da Assistência Social 



 

 

 

NOB Norma Operacional Básica 

Pasep Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PBF Programa Bolsa Família 

PIS Programa de Integração Social 

PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PNAS Política Nacional de Assistência Social 

PP Partido Progressista 

PPA Plano Plurianual 

PSC Partido Social Cristão 

PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 

PSL Partido Social Liberal 

PT Partido dos Trabalhadores 

PV Partido Verde 

RMV Renda Mensal Vitalícia 

SUAS Sistema Único de Assistência Social 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO 11 

2 A TRANSFORMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIREITO DO 
CIDADÃO NO BRASIL 15 

2.1 A ASSISTÊNCIA ANTES DA CARTA MAGNA DE 1988 15 

2.2 A ASSISTÊNCIA SOCIAL APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998 
23 

2.3 O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO DOS 
RECURSOS PELOS FUNDOS 28 

3 OS IMPACTOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS PARA A POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI APÓS 1988 42 

3.1 A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 42 

3.2 O FMAS E A GESTÃO DOS RECURSOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
49 

4 CONSIDERAÇÃO FINAIS 58 

REFERÊNCIAS 60 



11 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema central o 

aspecto orçamentário-financeiro da política de assistência social no município de 

Niterói, no estado do Rio de Janeiro. 

O interesse pela abordagem do tema surgiu a partir de elaboração de 

trabalho semelhante na disciplina Direito Financeiro e Tributário I, ofertada 

durante a graduação do curso de Direito. Soma-se a isso, que a aproximação 

com a política de assistência social desde o ano de 2012 no município de Angra 

dos Reis, enquanto assistente social e servidora municipal e atualmente 

trabalhando no município de Niterói, ambos no estado do Rio de Janeiro, no 

mesmo cargo e vínculo de trabalho, suscitou questionamentos, que deram 

origem a esse trabalho. 

O sistema orçamentário brasileiro prevê instrumentos, que visam ao 

planejamento para a fixação das receitas tributária e patrimonial e para a 

previsão das despesas do Estado, sendo eles o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e o orçamento anual, de acordo com o artigo 165, CF/88 

(TORRES, 2011). 

A análise orçamentário-financeira tem importância para esse trabalho, 

pois parte-se do entendimento inicial de que com a modificação do status 

constitucional em 1988 do direito à assistência social, a consequência dessa 

mudança foi o aumento do orçamento destinado à pasta ao longo do tempo. 

O financiamento da política de assistência passou a ser realizado com a 

participação das três esferas federativas, através de fundos especiais instituídos 

para tal fim, responsáveis por gerir os recursos destinados à área (art. 28, Lei nº 

8.742/1993). 

Esse trabalho de conclusão de curso se mostra relevante, tendo em  vista 

poder trazer contribuições para o entendimento de como é gasto o produto da 
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arrecadação realizada pelo Estado brasileiro, tendo como referência a 

assistência social, que com a Carta Magna de 1988 teve seu status transformado. 

Ganha ainda maior relevância essa pesquisa em tempos em que cada vez mais 

pessoas necessitam dessa política pública. Sua importância se deve ainda por 

ser possível relacionar os conhecimentos adquiridos durante a graduação com 

questões que perpassam a realidade social, sendo possível produzir 

conhecimento, que poderá ser revertido para a sociedade. 

A assistência social somente foi reconhecida enquanto política pública no 

país com a Constituição Federal de 1988, pois antes disso a área possuía 

conteúdo caritativo e filantrópico. A partir dessa mudança de paradigma a 

assistência social, junto com a previdência social e a saúde formaram a 

seguridade social (artigo 194, CF/1988), conjunto de ações estatais voltadas 

para a proteção social. 

A seguridade social é entendida enquanto uma evolução da atenção do 

Estado destinada às necessidades sociais nos vários países do mundo, sendo 

essa a forma mais desenvolvida que se conhece na oferta de serviços públicos 

aos cidadãos, segundo Balera (1989) e Kliemann (20-?). 

Para Silva (2003) os objetivos da seguridade social de bem estar e justiça 

social são alguns dos objetivos do próprio Estado brasileiro, uma vez que tem 

relação com os princípios fundamentais constitucionais, que são utilizados como 

critério de interpretação e integração para o entendimento do sistema. Daí 

depreende-se a importância da seguridade social para o país. 

A ascensão da assistência social a um direito subjetivo, segundo afirma 

Konzen (2010), é recente. Entretanto, a área se desenvolveu ao longo do 

tempo, inclusive tendo o Estado se responsabilizado em alguma medida por 

ofertar ações assistenciais, ainda que a sua marca fosse a caridade e a 

filantropia, como afirmado. Todavia, elas influenciaram a forma como a 

assistência foi se conformando a partir de 1988 até os dias atuais. 
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Além disso, o sentido dado à área foi influenciado pela forma como a 

sociedade percebia a assistência social. Disso decorreu o tratamento que foi 

destinado à pasta, que foi incorporada como parte da seguridade social na 

Constituição de 1988, fruto do trabalho desenvolvido durante a Assembleia 

Constituinte. 

Objetivando empreender estudo mais aprofundado sobre a temática foi 

realizada pesquisa bibliográfica acerca da assistência social desde sua origem 

no país até os dias atuais, passando pela instituição da seguridade social na 

Constituição Federal de 1988. Tudo isso para que fosse possível compreender 

como se deu essa mudança e de que forma ela trouxe consequências para o 

seu orçamento. 

Dessa forma, após esse momento foi realizada pesquisa bibliográfica e 

aos sites oficiais que disponibilizam informações orçamentário-financeiras, 

visando analisar esse aspecto da política de assistência social. 

Os frutos dessas pesquisas mencionadas deram origem ao segundo 

capítulo desse trabalho, – após a introdução - que se subdivide em três 

subcapítulos, que tratam respectivamente da assistência social no país antes 

da Constituição Federal de 1988, após a Carta Magna de 1988 e finalmente do 

financiamento da assistência social, bem como do orçamento voltado para o 

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) durante os anos de 1996 a 2020, 

o que corresponde aos mandatos de cinco Presidentes. 

O ano inicial de pesquisa foi escolhido, tendo em vista o Decreto nº 

1.605/1995, que regulamentou o FNAS, com previsão na Lei nº 8.742/93, lei essa 

que regulamentou os artigos da Constituição Federal de 1998 que tratam da 

assistência social. 

Posteriormente foi feita pesquisa bibliográfica sobre a conformação da 

assistência social no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, objeto 

desse trabalho, sendo possível perceber a evolução da política até os dias atuais. 

Após esse momento foi pesquisado as bases normativas que orientam o aspecto 
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orçamentário-financeiro da assistência social no município, bem como a 

execução orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), além 

dos recursos repassados pelo FNAS e pelo Fundo Estadual de Assistência 

Social (FEAS) entre os anos de 2005 e 2012 e entre os anos de 2014 a 2020 

para o FMAS, através de busca aos sites que fornecem informações 

orçamentárias, sendo esse o objetivo principal da pesquisa. A intenção inicial era 

analisar os anos de 1996 a 2020, conforme foi feito em relação ao FNAS, 

entretanto esses dados não foram obtidos. 

Essa pesquisa originou o terceiro capítulo do trabalho, que se dividiu em 

dois subcapítulos, sendo o primeiro deles sobre a instituição da assistência social 

no município de Niterói e como ela se transformou até os dias atuais e o segundo 

referente à organização orçamentário-financeira, sendo tratada nesse sentido a 

sua regulamentação e finalmente sendo analisados os recursos disponibilizados 

para a gestão do FMAS. 

O último capítulo se refere às considerações finais, onde são apontadas 

as conclusões obtidas após a realização da pesquisa, tendo em vista o 

entendimento inicial aqui já mencionado. 



15 
 

 

2 A TRANSFORMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIREITO DO 
CIDADÃO NO BRASIL 

 
 

O presente capítulo se propõe a analisar a evolução da assistência social 

no país, tomando por base a sua previsão nas constituições brasileiras. Também 

é demarcada a evolução da proteção social conferida à sociedade até o 

momento da emergência da seguridade social com a Constituição Federal de 

1988, sendo possível perceber que a partir desse marco houve grandes 

transformações na configuração da política no país. Além disso, são pontuadas 

mudanças sociais e econômicas que estão atreladas à transformação da 

assistência ao longo de sua história. 

O capítulo trata ao final do financiamento da assistência social e dos 

aspectos orçamentário-financeiros da política após 1988. 

 
 

2.1 A ASSISTÊNCIA ANTES DA CARTA MAGNA DE 1988 

 
 

Atualmente, conforme dispõe o artigo 194 da Constituição de 1988, a 

política de assistência social no país, juntamente com a de saúde e a de 

previdência, integra o sistema de seguridade social. A seguridade social é um 

conjunto de ações estatais voltadas para a proteção social. 

Leite (1978, p.19, apud Balera, 1989, p. 16) traz uma definição de 

proteção social como sendo um “conjunto de medidas através das quais a 

Sociedade assegura a seus membros um nível mínimo de condições de vida”. 

Nesse sentido, durante a Assembleia Constituinte que originou a Carta 

Magna de 1988 optou-se por aglutinar saúde, assistência social e previdência 

social, tem sido elas considerados importantes políticas públicas para proverem 

melhores condições de vida à sociedade. 
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Kliemann (20-?) chama a atenção para a evolução mundial da proteção 

social, que culminou com a configuração atual e também verificada em nível 

nacional no Brasil. No início do Estado moderno, a proteção social se deu através 

de medidas de socorro aos pobres, passando, mais tarde, quando do advento 

e consolidação do capitalismo, pela sistemática atrelada à lógica privada 

securitária e, finalmente, chegando ao arranjo de seguridade social que se 

alastrou no século XX. 

O período inicial da proteção social se caracteriza como aquele onde as 

ações eram dirigidas aos necessitados e indigentes, por meio da atuação 

principal de grupos ou entes privados em relação à atuação estatal, sendo a 

atuação deste marcada pela noção de caridade, conforme assinala Kliemann 

(20-?). Exemplo histórico, no país, dessa modalidade se encontraria na 

constituição da Santa Casa de Misericórdia de Santos, criada em 1543, segundo 

Kliemann (20-?). 

Balera (1989) pontua a presença da preocupação com os pobres na 

primeira Constituição brasileira, em 1824, quando o artigo 179, XXXI dispõe a 

respeito dos socorros públicos. Ainda não se estabilizara a ideia de que o 

cidadão pudesse exigir a assistência ao Estado (muito menos pela via 

jurisdicional), predominando a concepção de caridade influenciada pela teologia 

cristã. 

Na Primeira República, em 1898, Sposati (2011) destaca que Ataulpho 

Nápole de Paiva, influenciado pelo francês Larochefoucauld-Liancourt, já 

discorria no país sobre a assistência social como dever do Estado aos que 

necessitavam se manter e não tinham condições físicas para isso. Contudo, 

durante todo o período de vigência da Constituição de 1891, a despeito de 

aflorada a apelidada “questão social” direcionada ao conflito trabalhista e ao 

tratamento sob a lógica de polícia que recebia do Estado, essas ideias não 

ganharam repercussão. O período, aliás, demarca a forte dependência de 

trajetória histórica do setor da assistência em relação à ação pública direcionada 

aos trabalhadores, em geral homens, com a carteira assinada. 
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Iamamoto e Carvalho (2014, p. 133) trazem um conceito sobre o que vem 

a ser a questão social: 

 
A “questão social”, seu aparecimento, diz respeito diretamente à 
generalização do trabalho livre numa sociedade em que a escravidão 
marca profundamente seu passado recente. Trabalho livre que se 
generaliza em circunstâncias históricas nas quais a separação entre 
homens e meios de produção se dá em grande medida fora dos limites 
da formação econômico-social brasileira. Sem que se tenha realizado 
em seu interior a acumulação (primitiva) que lhe dá origem, 
característica que marcará profundamente seus desdobramentos. 

 

Nesse sentido, a “questão social” está relacionada ao desenvolvimento e 

aumento do trabalho, responsável por produzir riqueza, mas que ao mesmo 

tempo, não distribuiu essa riqueza entre as pessoas que as produziu, ficando 

nas mãos dos possuidores dos meios de realização do trabalho. Essa distinção 

entre as pessoas que trabalham e os que recebem o fruto do trabalho dos outros, 

gerou muitas insatisfações, sendo manifestada de diversas formas, como poderá 

ser visto durante esse trabalho. 

A emergência da “questão social” durante a Primeira República foi 

motivada pela expansão industrial ocasionada pela substituição das importações 

ocorrida com a 1ª Guerra Mundial, trazendo como consequência dessa situação 

a maior organização dos trabalhadores envolvidos nesse crescimento industrial, 

exigindo melhores condições de vida, de trabalho e de salário. Entretanto, com 

o entendimento de que a “questão social” era um problema de ordem moral e 

não ocasionada pela maior exploração do trabalho, as ações estatais eram 

voltadas para educar ou para punir, quando aquelas não produziam o resultado 

esperado. 

Entendia-se que atribuir benefícios aos trabalhadores era uma forma de 

incentivar ao trabalho àqueles estavam desempregados. Por outro lado, as 

pessoas que permaneciam alheias ao trabalho eram atendidas principalmente 

por ações de instituições filantrópicas ou ligadas a instituições religiosas, 

principalmente da Igreja Católica, o que atribuía um sentido de caridade ao que 

era ofertado a essa população e por isso mesmo não era um recurso que estava 

sempre à disposição para quem estivesse em necessidade. 



18 
 

 

 
 
 

A atuação do Estado voltada à proteção social dos trabalhadores marca 

a evolução da assistência pública para o seguro social, conforme pontuam 

Balera (1989) e Kliemann (20-?). Há, aí, significativa intervenção estatal na 

sociedade com a produção de leis tratando do seguro social e do seu custeio, 

juntamente com os trabalhadores e empregadores, sendo possível sinalizar a 

criação de uma caixa de socorros para trabalhadores das estradas de ferro 

pertencentes ao Estado em 1888 como um marco para o início do período em 

que a proteção social era realizada através da assistência pública e agora 

também através do seguro social. 

Observando a preocupação com a proteção social do ponto de vista 

securitário nas Constituições brasileiras, a Constituição de 1934 é a primeira a 

tratar dessa questão. Nela, no Título IV - Da Ordem Econômica e Social, o artigo 

121, §1º, h, cuidava especificamente da proteção social. 

Era o momento do que Santos (1994) denominou cidadania regulada, 

caracterizada pela correspondência entre direitos sociais conferidos pelo Estado 

a determinados grupos ocupacionais e/ou profissionais definidos em lei, 

excluindo-se os demais que não estivessem nessas condições de obterem essas 

garantias. Os direitos do cidadão ficam atrelados ao lugar que determinada 

ocupação e/ou profissão ocupa no processo produtivo. 

Kleimann (20-?) afirma que essa etapa se diferencia da anterior por se 

passar a compreender a noção de riscos sociais e a necessidade de reduzi-los, 

estando presente, porém, a ideia de reparação de danos, ligado ao direito civil.  

Nesse sentido, o Poder Público deveria fornecer aos trabalhadores que 

estivessem nas situações de risco social (doença, invalidez, velhice, morte, 

gravidez e acidentes de trabalho) proteção representada por prestações em 

dinheiro (benefícios) ou in natura (serviços) para a garantia da sua manutenção 

econômica. 
Além das ações estatais voltadas aos trabalhadores, por volta do ano de 

1930 o Estado também passa a ter uma maior preocupação com a população 

não empregada. Essa mudança ocorreu devido ao cenário em que se
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encontrava a sociedade brasileira, que era marcado por um acentuado êxodo 

rural, em que grande fluxo populacional se direcionou para as grandes cidades 

da época, motivado pela expansão do trabalho operário, que ocorreu graças ao 

incentivo dado pelo governo ao crescimento industrial nacional, visando ao 

desenvolvimento e crescimento econômicos do país. A população que vivia 

basicamente do trabalho na agricultura e residia no campo migrou para as 

cidades, ocasionando o surgimento da questão social como uma situação a ser 

de certa forma resolvida pelo Estado. Até então o Estado vinha tratando a 

questão social como caso de polícia ou deixada por conta das ações filantrópicas 

ou religiosas (SILVA, 2014). 

O Estado se viu obrigado a assumir uma nova posição frente ao aumento 

das demandas por ações ligadas ao desemprego, à pobreza e outras questões 

ligadas ao campo social. A Legião Brasileira de Assistência (LBA), que 

inicialmente prestava assistência às famílias dos convocados para a 2ª Guerra 

Mundial, com o tempo passou a se dedicar às áreas afetas à assistência social. 

Segundo Iamamoto e Carvalho (2014) a LBA foi criada em função da 

participação do país na Segunda Guerra Mundial. A instituição tinha o objetivo 

de prover as necessidades das famílias dos membros masculinos que foram 

participar do conflito e auxiliar o governo nas questões relacionadas à 

participação do país nesse evento. Ela surgiu da iniciativa de particulares e 

posteriormente o governo assumiu o seu financiamento, auxiliado pelas grandes 

corporações patronais (Confederação Nacional da Indústria e Associação 

Comercial do Brasil), sem deixar de lado um conjunto de mulheres que se 

mostravam sensibilizadas com as questões que a LBA abarcou. 

Sposati (2011) aponta que em 1942 a instituição se tornou uma sociedade 

civil que visava aglutinar as organizações dedicadas à ação social, mas com uma 

conotação de ajuda e benesse para a população não atingida pela previdência 

social, ou seja, para a população não empregada. Sua atuação era direcionada 

para ocorrências de calamidade, como secas e enchentes, com um caráter 

circunstancial e de urgência. Era o que estava disposto no artigo 1º, do Decreto- 
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Lei nº 4.830, de 15 de outubro de 1942, que estabelecia contribuição especial 

para a LBA: 

 
Art. 1º A Legião Brasileira de Assistência, abreviadamente L.B.A., 
associação instituída na conformidade dos Estatutos aprovados pelo 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e fundada com o objetivo 
de prestar, em todas as formas úteis, serviços de assistência social, 
diretamente ou em colaboração com instituições especializadas, fica 
reconhecida como órgão de cooperação com o Estado no tocante a 
tais serviços, e de consulta no que concerne ao funcionamento de 
associações congêneres. 

 

Até então a assistência social funcionava no âmbito do Ministério do 

Trabalho e Previdência, através da Secretaria Nacional de Assistência Social. 

Em 1974, durante o período militar, contudo, dado o avanço, mesmo que tímido, 

da compreensão de que ao Estado cumpria assumir as atividades assistenciais 

criou-se o Ministério da Previdência e Assistência Social, através da Lei nº 6.036, 

de 1º de maio de 1974. A Secretaria Nacional de Assistência Social que existia 

anteriormente é transformada em Secretaria Especial de Ação Comunitária, 

agora junto ao novo ministério. 

Se por volta dos anos de 1930 o Estado brasileiro teve que ofertar à 

população algumas ações que dessem conta de fazer frente à “questão social” 

emergente à época, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, período correspondente 

à ditadura militar instalada no país, a “questão social” ganhava novos contornos, 

trazendo graves consequências para a maior parte da população, como baixo 

nível de vida, agravamento do desemprego e aumento da criminalidade. O 

modelo de desenvolvimento que foi implementado no Brasil até aquele momento 

privilegiou a concentração de renda e o não aumento dos salários dos 

trabalhadores de acordo com o crescimento econômico obtido pelo país. Sposati 

et al. (2007, p. 11-12) apresenta dados que demonstram essa situação: 

Sessenta milhões de brasileiros detêm 12,6% da riqueza nacional e, 
em contrapartida, 12 milhões de brasileiros detêm mais de 50% dessa 
riqueza. [...] Vinte e um milhões de brasileiros que compõe a força de 
trabalho ativa ganham até um salário mínimo, o que cobre 23% de suas 
necessidades. 

 

Como assinala Sposati et al. (2007, p. 20): “[...] instalou-se na sociedade 

brasileira uma conjuntura de luta, marcada por nova e ampla politização do povo, 
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que passou a impelir o Estado a um outro discurso e prática no enfrentamento 

da questão social [...]”. 

Kerstenetzky (2012) enfatiza que somado à insatisfação de grande parte 

da população que não foi atingida pelo modelo de desenvolvimento do país em 

que as classes médias e altas obtiveram ganhos com a oferta de políticas sociais 

e salários diferenciados, houve o incremento dos sindicatos rurais, que se 

valendo das fragilidades pelas quais passava o país na década de 1970 com o 

endividamento externo e a inflação, se destacou por não estar atrelado aos 

interesses corporativistas que até então marcava os sindicatos nacionais. Eles 

reivindicavam por melhores condições de vida aos trabalhadores do campo, que 

à época já estavam incluídos no rol dos beneficiados pela previdência, mas não 

em condição equiparada aos trabalhadores urbanos. Somou-se a sua pauta pelo 

aumento dos salários as garantias inerentes às liberdades democráticas. 

No período ocorreram diversas greves, assim como manifestações 

realizadas pelos movimentos sociais devido à insatisfação da população com as 

condições de vida e de trabalho a que vinha sendo submetida. 

Dessa forma é que se deve entender a mudança ocorrida por parte do 

Estado ao tratar a “questão social” com a oferta de novas ações à população, a 

partir da criação do novo ministério, primeiro a incorporar entre suas funções 

principais a proteção social e o fornecimento de auxílios materiais e educacionais 

de cunho assistencial. 

Outro exemplo disso se verifica com a instituição da renda mensal vitalícia 

(RMV), benefício previdenciário criado em 1974, pela Lei nº 6.179, para as 

pessoas maiores de 70 anos de idade e aos considerados inválidos, 

definitivamente incapacitados para o trabalho, que, em um ou outro caso, não 

exercem atividade remunerada, além de não receberem rendimento superior a 

60% do valor do salário mínimo. Soma-se a isso, não poderem ser mantidos pela 

família, além de não terem outro meio de sustento. 
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Nada obstante, a assistência social, enquanto ação do Estado brasileiro 

continuava a se valer da LBA como principal órgão de ação social do governo 

federal, com representação em quase todos os Estados da federação já no ano 

de 1978 (SPOSATI et al., 2007). 

Sposati et al. (2007) analisando a assistência como ação governamental 

problematiza o aparato estatal e a despesa pública destinados a esse campo 

específico. Ela sinaliza que não se formou um sistema organizado entre os níveis 

governamentais ou uma política explícita que desse conta de disciplinar a 

atribuição e recursos de cada ente da Federação, o que acarretou sobreposição, 

pontualidade e fragmentação nas ações. 

A sobreposição de ações era percebia com a oferta dos mesmos serviços 

por distintas entidades ou mesmo por distintos entes da Federação. Com relação 

a pontualidade de ações, se tratava da oferta de serviços e programas 

assistenciais sem a determinação de objetivos a serem alcançados, o que estava 

relacionado também a ausência de uma política que direcionasse o trabalho 

assistencial. A fragmentação das ações se relacionava à falta de planejamento 

na implementação das ações, dos serviços e dos programas. 

Sintoma da construção deficiente de capacidades estatais no setor era a 

execução de ações assistenciais deixada a entidades privadas, favorecido pela 

já atuação dessas entidades nesse âmbito. A transferência da execução dos 

serviços assistenciais para as entidades privadas trouxe como consequência a 

destinação de recursos públicos, através de convênios e contratos, para essas 

entidades. 

Segundo Kliemann (20-?) a nova Constituição promulgada em 05 de 

outubro de 1988 incorporou a ideia de seguridade social, ao assegurar aos 

brasileiros os direitos à saúde, à previdência social e à assistência social como 

proteção social. 

Apesar disso, analisando os anais da Assembleia Constituinte no 

tocante à seguridade social não se demonstrou haver consistência sobre o  
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entendimento do tema. A subcomissão que tratou do assunto, a título de 

exemplo, era denominada de “Subcomissão da Saúde, Seguridade e do Meio 

Ambiente”, depreendendo-se de sua leitura que a saúde não seria integrante da 

seguridade. Além disso, a partir da análise das reuniões da referida 

subcomissão percebe- se uma confusão entre o conceito de seguridade social 

e previdência social e uma imprecisão quanto ao que seria assistência social. 

De todo modo, houve uma evolução no direcionamento da proteção social 

dos cidadãos, ao sair do seguro social – relacionado à previdência social, onde 

para o recebimento de uma prestação deveria haver uma contribuição anterior – 

com a inclusão da saúde e assistência social para comporem a seguridade social, 

mas essas sem a necessidade de haver contribuição prévia ao fornecimento dos 

serviços. 

Segundo Kliemann (20-?) na seguridade social prevalece a noção de 

solidariedade, onde toda a sociedade, sendo organizada pelo Estado, se 

responsabiliza pela promoção de melhores condições de vida aos seus cidadãos. 

Além do mais, a perspectiva de risco social, que tem na reparação de danos a 

solução, é superada pela de necessidades sociais, sendo entendidas como 

direitos subjetivos relacionados aos princípios fundamentais presentes no Título 

I da Carta Magna. 

 

 

2.2 A ASSISTÊNCIA SOCIAL APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
 

O título que trata da seguridade social – Da Ordem Social – dispõe que o 

trabalho é a base da ordem social, tendo como objetivos o bem estar e a justiça 

sociais. E o título que trata dos princípios fundamentais constitucionais em seu 

artigo 3º, III, dispõe sobre a erradicação da pobreza e a redução das 

desigualdades sociais e regionais como sendo objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, tendo esses princípios função ordenadora e ação 

imediata, sendo diretamente aplicáveis ou diretamente capazes de produzir as 

relações político-constitucionais, além de serem utilizados como critério de 
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interpretação e de integração, por possibilitar o entendimento do sistema, de 

acordo com Silva (2003). 

Dessa forma, é possível afirmar que os objetivos da seguridade social de 

bem estar e justiça sociais são alguns dos objetivos do Estado brasileiro, o que 

fez com que o mesmo incorporasse as funções de prover saúde, previdência e 

assistência social aos cidadãos brasileiros, previstos no artigo 194, da CF/1988. 

Silva (2009) trata dos objetivos presentes no artigo 194, CF/88 afirmando 

que se são na verdade princípios orientadores da organização da seguridade 

social, sendo os mais relevantes no que se refere à assistência social a 

universalidade da cobertura e do atendimento e a seletividade e a 

distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

A universalidade da cobertura relaciona-se ao atendimento de todos os 

riscos sociais de forma preventiva e não só reparadora. Já a universalidade do 

atendimento importa na proteção de todos que necessitem, independentemente 

de contribuição prévia. A seletividade na prestação dos benefícios e serviços 

significa que os mesmos deverão ser ofertados aos mais necessitados. A 

distributividade seria uma consequência da seletividade, pois a partir da 

verificação do público mais necessitado se procederia à distributividade dos 

benefícios e serviços da seguridade social. 

A Constituição Federal de 1988 se refere à assistência social nos artigos 

203 e 204, presentes na seção de mesmo título - IV – Da Assistência Social. 

A partir da análise do artigo 203, da Constituição de 1988, percebe-se que 

ele traduz uma nova realidade para o campo da assistência social: a unidade 

nacional da política de assistência social e não só federal; o seu reconhecimento 

como dever de Estado; o caráter de direito de cidadania e a organização, sob o 

princípio da descentralização e da participação. Além disso, são destacados os 

grupos prioritários a serem atendidos por essa política, assim como seus 

objetivos, quais sejam: a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes; a 
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promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e a reabilitação 

das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover 

a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei1. 

Com a necessidade de regulamentar os artigos da Constituição Federal 

promulgada em 1988 que tratavam da assistência social, foi promulgada a Lei 

Orgânica da Assistência Social em 7 de dezembro 1993 – Lei nº 8.742, também 

conhecida como LOAS. 

A LOAS estabeleceu que a gestão da política e a organização das ações 

deveriam ser articuladas em um sistema descentralizado e participativo, 

organizado nos três níveis de gestão governamental. Assim, dispôs que a 

assistência social é competência das três esferas de governo e, por sua vez, a 

sua implementação deve ser compartilhada entre os entes federados autônomos. 

A partir da entrada em vigor da LOAS a política de assistência social 

passou a se expressar através de cada nível da Federação, que passou a ter 

comando único, com a implantação e funcionamento de um conselho de 

composição paritária entre sociedade civil e governo, com o fundo, que centraliza 

os recursos para a área, controlado pelo órgão gestor e fiscalizado pelo conselho 

e com o plano de assistência social, que se refere à política relacionada com a 

sua rede socioassistencial e com as demais políticas setoriais. Nesse sentido, 

conselho, fundo e plano são os principais elementos da gestão da política pública 

de assistência social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Essa garantia se refere ao benefício de prestação continuada – BPC - com previsão na LOAS, 

em seu artigo 20. O BPC é um benefício financiado pela assistência social e substituiu um 
benefício semelhante, o renda mensal vitalícia – RMV -, já mencionado nesse capítulo. 
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Assim, cada ente da Federação deveria instituir seu conselho2, seu fundo3 

e formular o seu plano4, além de, de acordo com seu âmbito de atuação, 

coordenar, formular, cofinanciar e sistematizar as informações. 

A repartição de atribuições no que se refere ao financiamento da 

assistência social entre as esferas de poder5 foi organizada da seguinte maneira: 

a União deve conceder o BPC; cofinanciar, por meio de transferência automática, 

o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de 

assistência social em âmbito nacional; atender, em conjunto com os outros entes 

as ações assistenciais de caráter de emergência e apoiar financeiramente o 

aprimoramento da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e 

benefícios de assistência social, por meio do Índice de Gestão Descentralizada 

(IGD) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para utilização no âmbito 

dos estados e dos municípios, de acordo com os incisos I, II e III, do artigo 12 e 

com o artigo 12-A, da LOAS. 

Os estados devem destinar recursos financeiros aos municípios, para 

participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais6 , mediante 

 

 
 

2 
Os conselhos de cada ente da Federação são instâncias deliberativas do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS -, de caráter permanente e composição paritária entre governo e 
sociedade civil, conforme o artigo 16, da LOAS. O Conselho Nacional de Assistência Social – 

CNAS - é o órgão superior de deliberação colegiada e responsável pela aprovação e 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social – PNAS-, que traduz as diretrizes que a 

CRFB/88 deu à assistência social. O CNAS também tem como atribuição apreciar e aprovar a 
proposta orçamentária da assistência social e aprovar os critérios de transferência de recursos 
para os outros entes da Federação, de acordo com os artigos 17 e 18, da LOAS. 

 
3 
O fundo será tratado no próximo subcapítulo. 

 
4 

O plano é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a 
execução da PNAS e deve ser elaborado a cada quatro anos, de acordo com os períodos de 

elaboração do Plano Plurianual (PPA), conforme o artigo 30, da LOAS e os artigos 18 e 19, da 
Norma Operacional Básica – NOB – de 2012, aprovada pela Resolução nº 33/2012, do CNAS. 

 
5 

Não serão mencionadas as atribuições do Distrito Federal, pois as mesmas não possuem 
relevância para o trabalho, mas elas tem previsão no artigo 14 da LOAS. 

 
6 

Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente 
as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, conforme o disposto no 
artigo 22, da LOAS. 
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critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social (CEAS); 

cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, 

os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional 

ou local e atender, em conjunto com os municípios, as ações assistenciais de 

caráter de emergência, conforme o disposto nos incisos I, II e III, do artigo 13, da 

LOAS. 

Os municípios, por sua vez, devem destinar recursos financeiros para 

custeio do pagamento dos benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos 

pelos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) e cofinanciar o 

aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de 

assistência social em âmbito local, de acordo com o que dispõe os incisos I e IV, 

do artigo 15, da LOAS. 

Como é possível perceber a partir da leitura dos dispositivos que tratam 

das atribuições dos entes da Federação para o financiamento da assistência 

social, a União tem a responsabilidade por custear de forma integral o BPC, além 

de incentivar financeiramente estados e municípios no que se refere ao 

aprimoramento à gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e 

benefícios de assistência social, através do IGD SUAS; as três esferas de poder 

cofinanciam o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos 

de assistência social quando essas ações abrangem seu território e os estados 

e os municípios cofinanciam o pagamento dos benefícios eventuais. 

A lei nº 12.435, de 2011 trouxe também grande contribuição para o campo 

da assistência social, pois tratou de instituir o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) previsto na LOAS. O SUAS até então não havia sido 

regulamentado através de lei, mas somente através de Resoluções do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS). A partir de então ele ganha status de lei 

infraconstitucional e com isso mais força, sinalizando o legislador pela 

aprovação do sistema antes regulamentado em nível infralegal. 

Pode-se afirmar que os dispositivos da Carta Magna que tratam da 

assistência social já mencionados, a LOAS e a Lei que instituiu o SUAS são as 
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referências normativas mais relevantes no que se refere às modificações 

realizadas a partir de 1988, que marcam o distanciamento do passado ligado a 

práticas filantrópicas e caritativas e a emergência de uma nova proposta de 

assistência ligada à ideia de direito. 

 
 

2.3 O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO DOS 
RECURSOS PELOS FUNDOS 

 

 
A seguridade social se tornou direito subjetivo com a Carta Magna de 

1988, segundo Konzen (2010), para quem os direitos fundamentais sociais 

previstos no artigo 6º, da CF/88, que relaciona os direitos à saúde, à 

previdência social e à assistência aos desamparados, entre outros, possuem 

eficácia jurídico-subjetiva, sendo possível a exigência da atuação de terceiros 

para a satisfação de necessidades essenciais do titular do direito, uma vez que 

o § 1º, do artigo 5º, da CF/1988 estabeleceu que as normas constitucionais que 

definem direitos e garantias fundamentais deveriam ter aplicação imediata. 

Segundo o autor, ainda que alguns doutrinadores questionem a eficácia 

jurídico-subjetiva dos direitos sociais levantando as objeções da reserva do 

possível e da separação dos poderes, as mesmas não possuem critérios 

precisos, sendo necessário avaliar o caso concreto utilizando o princípio da 

proporcionalidade na análise da necessidade do autor. 

Corroboram com essa posição jurisprudências dos Tribunais nacionais, 

como a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 567.985, que discutiu a 

comprovação de miserabilidade para o BPC, além do Agravo de Instrumento 

em Ação Civil Pública nº 0064597-75.2020.8.19.0000 do TJRJ movida pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do município de 

Queimados pleiteando a implementação de Instituição de Longa Permanência 

para idosos, serviço da assistência social voltado ao acolhimento institucional 

de idosos. 
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Entretanto, ainda que, a seguridade social possua eficácia jurídico-

subjetiva por ser um direito fundamental social, é preciso analisar os recursos 

que lhe foram destinados, principalmente com relação à assistência social, que 

é o tema dessa pesquisa, de forma que seja possível avaliar se houveram 

ganhos efetivos da população brasileira, que possibilite afirmar que o Brasil 

superou o modelo de assistência aos pobres, presente na Constituição de 1824 

e o modelo de seguro social, previsto na Constituição de 1934. 

Nesse sentido, cabe mencionar brevemente a fonte de financiamento de 

recursos instituída pela Carta Constitucional de 1988 para a seguridade social - 

brevemente, pois não é esse o foco dessa pesquisa. 

Com relação ao financiamento da seguridade social o artigo 195, da 

CF/1988 dispõe sobre o tema. Segundo o dispositivo a seguridade social deve 

ser financiada pela sociedade diretamente e de forma indireta. De forma direta o 

empregador e o trabalhador contribuem para o seu financiamento, através das 

contribuições previdenciárias. Indiretamente e através de outras contribuições 

sociais participam os apostadores em concursos de prognósticos, segundo 

Balera (1989), pois o fato jurídico que os obriga não se relaciona a proteção 

garantida por sua contribuição. E ainda de forma indireta os entes da Federação 

contribuem com suas respectivas dotações orçamentárias para o financiamento 

da seguridade social. Além disso, o dispositivo em questão dispôs que lei 

complementar poderá instituir outras fontes de custeio da seguridade social. 
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Da leitura do artigo percebe-se que a norma constitucional não delimitou 

um percentual voltado ao custeio da seguridade social pelos entes da Federação. 

Além disso, foi instituído novo tributo destinado a custear a seguridade social, a 

contribuição social, prevista nos artigos 149 e 195, da CF/88. 

O legislador infraconstitucional editou a Lei complementar nº 70/1991, que 

foi modificada pelas Leis nº 9.718/1998 e 10.833/2003, criando a Contribuição 

para o financiamento da Seguridade Social (Cofins), exercendo a competência 

de legislar, conforme a alínea b, do inciso I, do artigo 195, da CF/1988. 

Também foi editada a Lei nº 7.689/1988, que criou a Contribuição social 

sobre o lucro líquido (CSLL), com incidência sobre o lucro, conforme a alínea c, 

do inciso I, do artigo 195, da CF/88. 

Cabe mencionar ainda que a Lei nº 10.865/2004 acrescentou o inciso IV 

ao artigo 195, da CF/88 com a previsão dos importadores de bens ou serviços 

ou os a ele equiparados participarem através das contribuições sociais com o 

financiamento da seguridade social, criando a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e 

serviços (Cofins- Importação), além da Contribuição para os Programas de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/ Pasep- 

Importação). 

Dessa forma, pode-se dizer que de acordo com a Carta Constitucional de 

1988 foram criadas a Cofins, a CSLL, a Cofins- Importação e o PIS/Pasep- 

Importação, contribuições especiais voltadas ao financiamento da seguridade 

social, além das contribuições previdenciárias, voltadas ao financiamento da 

previdência social somente, excetuando-se nesse caso a saúde e a assistência 

social. 

No âmbito infraconstitucional a Lei nº 8.212, de 1991, a Lei Orgânica da 

Seguridade Social, cuida também do financiamento da seguridade social. Seu 

artigo 11 dispõe que o orçamento da seguridade social em âmbito federal é 
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composto das receitas da União, das contribuições sociais e de outras fontes. 

Seu artigo 27 dispõe sobre outras receitas da seguridade social. 

No que se refere especificamente à assistência social, o artigo 204, da 

CRFB/1988 prevê que as ações de assistência social serão realizadas com 

recursos do orçamento da seguridade social. 

A LOAS, em seu artigo 28, trata do financiamento da assistência social, 

explicitando que ocorre com recursos dos entes da Federação, além das demais 

contribuições sociais previstas no artigo 195 da CF/88 e dos recursos que 

compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 

Conforme já mencionado, as contribuições sociais que financiam a 

assistência social são a Cofins, a CSLL, a Cofins- Importação e o PIS/Pasep- 

Importação. 

A instituição normativa quanto ao orçamento da seguridade social está 

prevista na Constituição Federal de 1988, no § 5º, III, do artigo 165. O mesmo 

se diferencia do orçamento fiscal da União, que está inserido no § 5º, I, do 

mesmo artigo da CRFB/1988. 

Os instrumentos relacionados ao modelo orçamentário nacional são três, 

segundo o artigo 165, da Constituição Federal de 88: o Plano Plurianual (PPA), 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O PPA estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública federal, pelo período de quatro anos, para as despesas 

de capital, segundo o §1º, art. 165, CF e a Lei nº 4.320/1964, e para as despesas 

concernentes aos programas de duração continuada, vinculando a LDO e a LOA. 

Além disso, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais que tem 

previsão constitucional devem ser elaborados de acordo com o PPA, além de 

serem apreciados pelo Congresso Nacional (§ 4º, art. 165, CF). 

A LDO dispõe sobre as metas e prioridades da administração pública 

federal, inclusive as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
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orientando a elaboração da LOA (§ 2º, art. 165, CF). E segundo a Lei 

Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere 

ao planejamento, a LDO deve dispor sobre o equilíbrio entre receita e despesa, 

estando em anexo as metas fiscais anuais, além dos riscos fiscais (§ 4º, art. 4º). 

Além disso, é necessária a apresentação do Relatório Bimestral Resumido da 

Execução Orçamentária até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, 

segundo a LRF (art. 52). 

A LOA, por sua vez, compreende o orçamento fiscal da União, o 

orçamento de investimento das empresas onde a União tenha a maioria do 

capital social, além do orçamento da seguridade social, englobando entre outros, 

os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público (§ 5º, art. 165, CF). Além 

disso, dispõe sobre as receitas e as despesas previstas para o ano seguinte. 

Segundo a previsão constitucional os órgãos devidos de cada área da 

seguridade social (saúde, previdência social e assistência social) devem 

elaborar de forma integrada a proposta do orçamento da seguridade social, 

levando em consideração a LDO (§ 2º, art. 195, CF/1988). Os recursos 

garantidos através da LOA a cada área da seguridade social são geridos por 

eles próprios (§ 2º, art. 195, CRFB/88). 

Segundo Gravinis e Gaubert (2016 apud Torres, 2014, p. 393) o 

orçamento público é o principal instrumento para a realização das atividades 

financeiras do Estado segundo as estimativas de receitas e a aprovação de 

despesas públicas. Abraham (2017) define o orçamento como um instrumento 

de planejamento estatal, onde se prevê a receita e a despesa é fixada para um 

período. Assim, é o meio através do qual o Estado estabelece prioridades a 

serem realizadas com os recursos arrecadados. 

Após a apresentação da origem dos recursos utilizados pela seguridade 

social e especificamente pela assistência social, bem como a forma como esses 

recursos são planejados para serem utilizados durante o ano, cabe falar do 

FNAS e analisar os recursos que lhe foram destinados após a Carta Magna de 

1988. 
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O FNAS foi instituído pela LOAS e foi regulamentado inicialmente pelo 

Decreto nº 1.605/1995 e posteriormente pelo Decreto nº 7.788/2012, dispondo 

seu artigo 1º que ele é um fundo público de gestão orçamentária, financeira e 

contábil, tendo como objetivo prover recursos para cofinanciar gestão, serviços, 

programas, projetos e benefícios de assistência social. 

Além disso, o artigo 3º trata dos recursos do FNAS, quais sejam, os 

consignados a seu favor na LOA, as receitas provenientes de alienação de bens 

móveis e imóveis da União destinados à assistência social, as receitas 

provenientes de aluguéis de bens imóveis da União destinados à assistência 

social e outras fontes que vierem a ser instituídas. 

Tendo em vista que o FNAS foi regulamentado em 1995, pelo Decreto nº 

1.605, serão analisados os recursos destinados ao FNAS a partir de 1996. A 

tabela 1 demonstra a evolução de recursos executados pelo FNAS entre os anos 

de 1996 e 2001. 

 

TABELA 1 - RECURSOS EXECUTADOS PELO FNAS EM MILHÕES: 
 
 

 
ANO 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
Valor 

 
581 

 
1.240 

 
1.604 

 
2.087 

 
2.833 

 
3.520 

 

Fonte: IPEA, 2003. p. 31. Tabela adaptada. 

 
Os anos mencionados na tabela 1 correspondem aos dois mandatos do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, filiado 

ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), sendo o primeiro iniciado 

em 1995 e o segundo mandato terminado em 2002. Percebe-se que houve um 

considerável aumento de recursos executados pelo FNAS durante esses anos, 

sendo que o último ano considerado teve um aumento 16,5% em relação ao 

ano inicial. 

A tabela 2, por sua vez, demonstra a evolução dos recursos autorizados 

para a utilização pelo FNAS entre os anos de 2003 e 2018. 
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TABELA 2- VALORES DO ORÇAMENTO FEDERAL AUTORIZADO 
PARA O FNAS EM BILHÕES: 

 

 
ANO 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Orç. 

autor. 

 
5,73 

 
8,85 

 
10,6 

 
12,9 

 
14,9 

 
17,1 

 
20,7 

 
24,3 

 
ANO 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Orç. 

autor. 

 
27,2 

 
33,5 

 
37,2 

 
41,2 

 
45,4 

 
51,7 

 
56,7 

 
57,9 

 

Fonte: Delgado, 2018, Gráfico 11, p. 83. 

 
Os valores observados na tabela 2 se referem a recursos autorizados para 

o FNAS durante os mandatos de três presidentes, sendo eles o Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) que se elegeu 

para 2003 e governou até 2010, se reelegendo em 2006. Posteriormente a 

Presidenta Dilma Vana Rousseff se elegeu em 2011 (também filiada ao PT) e 

também se reelegeu em 2014, vindo a sofrer impeachment em 2016, tendo 

assumido o cargo o seu vice-presidente, Michel Miguel Elias Temer Lulia, 

filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que concluiu o 

mandato em 2018. 

Percebe-se, comparando a tabela 1 e a tabela 2 que houve um grande 

salto em relação aos valores disponíveis para o FNAS entre o ano de 2001 e o 

ano de 2003, se se considerar que o valor autorizado em 2003 foi executado 

pelo FNAS. O valor executado pelo fundo em 2001 foi de R$ 3.520 milhões e em 

2003 o valor autorizado para o fundo passou para R$ 5,73 bilhões. 

Uma explicação para esse grande aumento de recursos em apenas dois 

anos pode ser a de que durante as gestões de FHC o processo de 

redemocratização e de fortalecimento das instituições ainda estava se 
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consolidando; ainda mais no caso da assistência social, pois antes de 1988 a 

assistência possuía conteúdo bem diferente do instituído a partir de então. 

Percebe-se também uma diferença nos recursos executados pelo FNAS 

no que se refere ao primeiro mandato e o segundo mandato do governo FHC. 

No primeiro mandato, de acordo com os dados obtidos, houve um aumento de 

R$ 483 milhões entre os anos inicial e final. Já no segundo houve um aumento 

de R$ 1.433 milhões, também levando em consideração os anos final e inicial. 

Dessa forma, ainda que entre os mandatos inicial e final tenha havido um 

aumento de apenas R$ 950 milhões, essa condição de aumento contraria a 

tendência de retração de investimentos em políticas públicas em razão da crise 

mundial que afetou o país verificada no governo de FHC no período. 

O período posterior ao de FHC, quando Lula ganha as eleições, é 

marcado por um aumento considerável de recursos autorizados para o FNAS, o 

que pode ser explicado em razão do direcionamento político do governo anterior, 

de cunho neoliberal, o que difere da orientação política do Presidente Lula, mais 

voltado ao investimento em políticas sociais. 

Assim como ocorreu durante o governo FHC, durante os dois mandatos 

do governo Lula houveram crescimentos diferenciados, se comparado o valor 

inicial autorizado para o fundo e o valor final. No primeiro mandato o aumento foi 

no valor de R$ 7,17 bilhões, ao passo em que no segundo o aumento foi de R$ 

9,4 bilhões. Uma razão para o aumento verificado no segundo mandato pode 

ser a publicação da Resolução nº 145/04, do CNAS, visando implementação do 

SUAS, o que modificou a forma de repasse de recursos para os outros entes da 

Federação, substituindo o mecanismo convenial por transferências financeiras 

automáticas e continuadas para os fundos estaduais, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

No governo de Dilma houve crescimento superior ao mandato anterior de 

Lula, sendo de R$ 14 bilhões a diferença entre o ano de início e o ano final. Já o 

segundo mandato da Presidenta, terminou antes da metade, uma vez que sofreu 
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impeachment. Durante esse período os valores autorizados para o fundo 

sofreram aumento de R$ 6,3 bilhões. A entrada em vigor da Lei nº 12.435 em 

2011, que instituiu o Sistema Único de Assistência Social, que antes estava 

regulamentado por norma infralegal, pode ser entendido como um responsável 

pelo aumento de recursos no primeiro mandato da Dilma. 

Já no governo Temer houve um aumento de R$ 6,2 bilhões de recursos 

destinados ao fundo. O pequeno aumento percebido no governo de Temer pode 

ser explicado em razão da promulgação da Emenda Constitucional nº 95/2016 

voltada ao ajuste fiscal. A mesma criou o Novo Regime Fiscal em relação ao 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, que teve início em 2017 e teria 

duração de 20 anos, estabelecendo que o valor das despesas do ano ficaria 

limitado ao valor executado no ano anterior, com o acréscimo da correção da 

inflação. 

Percebe-se dessa forma, que durante os anos de 1995 a 2018 houve 

aporte expressivo de recursos destinados ao FNAS, principalmente se for 

considerado o ano inicial de análise, em que R$ 581 milhões de recursos foram 

executados e o ano final, em que R$ 57,9 bilhões foram autorizados para o FNAS, 

o que pode ser explicado pelas modificações obtidas com a Constituição Federal 

de 1988 e pelas mudanças posteriores traduzidas através das regulamentações 

que deram origem ao Sistema Único de Assistência Social. 

A tabela 3 mostra as despesas previstas para o fundo e as despesas 

executadas durante os anos de 2016 a 2020, demonstrando os valores 

disponibilizados para o fundo durante o governo do presidente Jair Messias 

Bolsonaro, que se iniciou em 2019, quando ainda estava filiado ao Partido Social 

Liberal (PSL). 

 

TABELA 3 - DESPESAS PREVISTAS E DESPESAS EXECUTADAS 
PELO FNAS: 

 

 
ANO 

 
DESPESA 
PREVISTA 

 
DESPESA 
EXECUTADA 

 
DIFERENÇA 
PREVISÃO/EXE 
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CUÇÃO (%) 

 
2016 

 
R$ 48,26 bilhões 

 
R$ 1,56 bilhões 

 
3,2 % 

 
2017 

 
R$ 53,09 bilhões 

 
R$ 1,97 bilhões 

 
3,7 % 

 
2018 

 
R$ 57,92 bilhões 

 
R$ 2,07 bilhões 

 
3,6 % 

 
2019 

 
R$ 62,17 bilhões 

 
R$ 2,58 bilhões 

 
4,1 % 

 
2020 

 
R$ 63,74 bilhões 

 
R$ 3,62 bilhões 

 
5,7 % 

 

Fonte: Portal da Transparência. 2016-2020 

 
Cabe mencionar inicialmente que os valores dos anos de 2016 a 2018 

apresentam diferença entre as tabelas 2 e 3, uma vez que os valores da tabela 

2 consideram os restos a pagar pagos, o que não ocorre na tabela 3. 

Percebe-se pela tabela 3 que no governo Bolsonaro houve um aumento 

de apenas R$ 1,57 bilhões em relação às despesas previstas para o fundo, 

entretanto o mandato do presidente ainda não chegou à metade. 

Chama a atenção na tabela 3 a diferença entre as despesas previstas e 

as despesas executadas durante os cinco anos pesquisados, sendo que em 

2016 a diferença foi de R$ 46, 7 bilhões e em 2020 chegou a R$ 60,12 bilhões, 

ressaltando-se que o ano ainda não findou e que apesar disso, 2020 é o ano em 

que a maior porcentagem de recursos previstos foi executada. Em 2016 a 

despesa executada em relação à despesa prevista foi de 3,2 % e em 2017 essa 

diferença aumentou para 3,7 %. Já em 2018 essa diferença foi de 3,6 %, menor 

do que no ano anterior, mas superior ao ano inicial de pesquisa (2016). Em 2019 

4,1 % da despesa prevista foi executada e em 2020, último ano da pesquisa, 

5,7 % do valor previsto foi executado pelo fundo, sendo o ano em que houve o 

maior valor executado em relação ao previsto, entretanto, não chegando nem 

perto da metade da despesa prevista para o ano. 
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Pensando nos motivos que possam ter ocasionado essa baixa execução 

orçamentária nos anos pesquisados, tomando como referência os estudos de 

Delgado (2018), a mesma afirma que, segundo a pesquisa realizada, em que 

analisou a execução orçamentária dos FMAS nos municípios do estado do Rio 

de Janeiro entre 2011 e 2017, percebeu que houve acúmulo de saldo financeiro 

federal. Segundo a autora, apesar dos baixos valores repassados aos 

Municípios através do FNAS para a execução dos serviços e programas, os 

mesmos não são totalmente executados em razão de dificuldades encontradas 

pelos gestores municipais em relação às normas pertinentes à assistência social, 

além da alta rotatividade dos mesmos, gerando pouca familiaridade com as 

regras que norteiam a utilização dos recursos repassados. 

Nesse sentido, os resultados encontrados pela autora em seus estudos 

podem ser utilizados para essa pesquisa, tendo em vista que o mesmo problema 

foi percebido por ela, qual seja, o acúmulo de saldo financeiro federal não 

executado. 

Faz-se necessário ainda analisar a distribuição desses recursos entre as 

ações da assistência social. Percebe-se que a função assistência social se 

subdivide nas subfunções assistência comunitária, normatização e fiscalização, 

assistência ao idoso, assistência ao portador de deficiência e tecnologia da 

informação, o que se relaciona aos objetivos da assistência social, conforme o 

artigo 203, da CF/88. Entretanto, somente nas subfunções assistência 

comunitária e normatização e fiscalização foram executadas as despesas 

previstas durante os anos de 2016 e 2020, conforme a tabela 4 exemplifica. Nas 

outras subfunções não houve execução orçamentária, apesar de ter sido 

previsto recurso para as mesmas. 

 

TABELA 4 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO FNAS POR 

SUBFUNÇÃO EM 2020: 

 

 
SUBFUNÇÃO 

 
DESPESA 
EXECUTADA 

 
DESPESA PREVISTA 
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Assistência comunitária 

 
R$ 3.617.742.594,14 

 
R$ 2.195.001.018,00 

 
Normatização e 
fiscalização 

 
R$ 211.080,00 

 
R$ 9.973.113,00 

 
Assistência ao idoso 

 
R$ 0,00 

 
R$ 26.208.696.266,00 

 
Assistência ao portador 
de deficiência 

 
R$ 0,00 

 
R$ 33.936.936.936,00 

 
Tecnologia da 
informação 

 
R$ 0,00 

 
R$ 49.838.348,00 

 
Total 

 
R$ 3.617.953.674,14 

 
R$ 62.400.445.681,00 

 

Fonte: Portal da Transparência. - 2020 

 
Essa não execução dos recursos previstos para as subfunções da 

assistência social acarretou na baixa execução orçamentária do fundo durante 

os anos de 2016 a 2020, conforme a tabela 3 demonstrou. 

Faz-se necessário mencionar que alguns benefícios e programas da 

assistência social não são cofinanciados pelo fundo. Isso ocorre porque alguns 

benefícios e programas são financiados somente pela União e por isso eles não 

são geridos pelo fundo. O BPC, por exemplo, não é cofinanciado pelos entes da 

Federação, por isso não é gerido pelo FNAS. O programa bolsa família7 também 

não é gerido pelo fundo, uma vez que não é financiado pelos fundos das três 

esferas de poder. 

 
 
 
 
 
 

 

7 
O programa bolsa família foi instituído em 2004, pela lei nº 10.836, que fundiu outros benefícios 

existentes até então, como o Bolsa Escola e o Programa Auxílio-Gás (P.U., art. 1º). O programa 
tem como objetivo o fornecimento de benefício financeiro destinado à diminuição da pobreza, 
além de ter como condicionalidades o acompanhamento em saúde e a frequência das crianças 
e adolescentes à escola (art. 3º). 
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Na tabela 5 é possível verificar a evolução dos gastos do Ministério da 

Cidadania com o BPC e com o PBF entre os anos de 2015 e 20208. 

 

TABELA 5 - VALORES PAGOS DO BPC E DO PBF PELO 
MINISTÉRIO DA CIDADANIA9: 

 

 
ANO 

 
BPC PAGO 

 
PBF PAGO 

 
TOTAL 

 
2015 

 
R$ 40 bilhões 

 
R$ 27 bilhões 

 
R$ 67 bilhões 

 
2016 

 
R$ 47,3 bilhões 

 
R$ 28,1 bilhões 

 
R$ 75,4 bilhões 

 
2017 

 
R$ 51,3 bilhões 

 
R$ 28,4 bilhões 

 
R$ 79,7 bilhões 

 
2018 

 
R$ 52,8 bilhões 

 
R$ 30 bilhões 

 
R$ 82,8 bilhões 

 
2019 

 
R$ 57,3 bilhões 

 
R$ 33 bilhões 

 
R$ 90,3 bilhões 

 
2020 

 
R$ 55,2 bilhões 

 
R$ 47,4 milhões 

 
R$ 55.2 bilhões 

Fonte: SIGA BRASIL. 2015-2020 

 
Percebe-se pela análise da tabela 5 que houve aumento dos valores 

pagos em BPC durante os anos de 2015 a 2019 de R$ 17,3 bilhões, ressaltando- 

se que o ano de 2020 ainda não findou, podendo os valores pagos do benefício 

serem superiores ao do ano anterior. No que se refere aos valores pagos do PBF 

também houve crescimento entre os anos de 2015 e 2019 em R$ 6,1 bilhões e 

em 2020 foi pago R$ 47,4 milhões. 

Também é possível perceber ao comparar as tabelas 2, 3 e 5, no que se 

refere ao BPC, que os valores disponibilizados para o FNAS para cofinanciar a 

assistência social e para o pagamento do benefício são próximos, ressalvando- 

 

 

8 
Os valores se referem ao que foi pago, mais os restos a pagar pagos. 

 
9 
O Ministério da Cidadania, que é o Ministério responsável pela assistência social, durante os 

governos anteriores recebeu outras nomenclaturas. 



41 
 

 

 
 
 

se que os recursos geridos pelo fundo são distribuídos entre os fundos dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que não ocorre com os valores 

destinados ao pagamento do BPC. Além do mais, como se viu em relação à 

tabela 3 nem metade dos recursos previstos são executados pelo fundo. O 

mesmo ocorre com o PBF, entretanto, o programa não possui previsão 

constitucional, como o BPC tem, por exemplo. 

Nesse sentido é possível afirmar que existe uma tendência a direcionar 

maiores recursos orçamentários para os benefícios de transferência de renda do 

que para os serviços da assistência social. 
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3 OS IMPACTOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS PARA A POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI APÓS 1988 

 
 

O presente capítulo pretende inicialmente mostrar como se desenvolveu 

a política de assistência social no município atrelada às modificações realizadas 

no âmbito federal. 

Posteriormente é feita a análise orçamentário-financeira dos recursos do 

Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), relacionando as transferências 

recebidas dos Fundos Nacional (FNAS) e Estadual de Assistência Social (FEAS), 

além de serem analisados os valores pagos do BPC e do PBF para os 

munícipes. 

 
 

3.1 A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 

A história da cidade de Niterói é marcada por ter sido a capital estadual 

até a metade da década de 1970 e pela proximidade com a cidade do Rio de 

Janeiro. Segundo Carvalho (2013) desde essa época viviam na cidade famílias 

de relevante poder político e econômico, que participavam de obras sociais, que 

eram as ações de assistência social do período. 

Guimarães et al. (2016) sinaliza que é possível identificar a Secretaria 

Municipal de Trabalho e Bem Estar Social criada em 1986, através da Lei 

Municipal nº 613, que se originou a partir da existência da Coordenadoria do 

Bem-Estar Social, como marco inicial da presença da preocupação 

governamental com a assistência social no município de Niterói, mas com um 

caráter assistencial, diferentemente da direção atualmente preponderante, qual 

seja, como um direito do cidadão e dever do Estado. 

Silva (20-?) afirma que na pesquisa inicial que realizou não obteve 

significativas informações sobre a história da assistência no município de Niterói, 

pois há poucos registros dessa construção. Segundo ela, até o final da década 

de 1980 as ações do governo para a área eram voltadas basicamente para as 
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necessidades relativas aos funerais e no contexto em que era realizado 

possibilitava utilizar as mesmas para a obtenção de favoritismo político por 

aqueles que as forneciam perante a população atendida. 

Essa informação corrobora ao que Guimarães et al. (2016) pontuou como 

sendo caracterizado o período anterior à Constituição Federal de 1988, quando 

as ações assistenciais implicavam na noção de favores que eram oferecidos aos 

que estivessem em necessidade e que deveriam ser correspondidos com o voto 

durante as eleições municipais naquele que lhe direcionou determinado recurso, 

sugerindo que o que se recebia era algo não relacionado a um direito social. 

Segundo Carvalho (2013) na década de 1990 ainda não havia no 

município o interesse pela política pública de assistência social, estando as 

ações nesse campo reservadas prioritariamente às entidades filantrópicas, que 

buscavam captação de recursos financeiros/subvenções juntos aos entes da 

Federação e a organismos internacionais. 

Observa-se com isso, que apesar da Constituição Federal de 1988 ter 

instituído um novo lugar para a assistência social no país, qual seja, a assistência 

social como sendo um direito social e dever do Estado, isso não implicou 

automaticamente na mudança de paradigma no município de Niterói, que na 

década de 1990 contava basicamente com entidades filantrópicas realizando 

ações de assistência social. 

Quanto à presença de entidades filantrópicas realizando ações de 

assistência social no município, essa configuração se assemelha ao que ocorreu 

a nível nacional antes da Constituição Federal de 1988, sendo as entidades em 

grande parte as responsáveis por cuidarem das necessidades sociais 

relacionadas às pessoas que não estivessem inseridas no mercado de trabalho 

formal, que nesse caso possibilitava que fossem amparadas por políticas sociais. 

Carvalho (2013) menciona ainda que a partir da implementação da Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 1993 a nível nacional, o município, 

com a participação da sociedade civil, iniciou um movimento para a criação de 



44 
 

 

estruturas necessárias à obtenção de recursos destinados à política pública de 

assistência social, como com a criação do Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS) e do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), que 

ocorreram em 1996, através da Lei Municipal nº 1.549, posteriormente 

modificada pela Lei Municipal nº 1.587/1997, cabendo destacar os seguintes 

artigos que tratam do FMAS: 

 
Art. 6º Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - 
Instrumento de captação de recursos para financiamento das ações na 
área de assistência social. 

 
Art. 7º Constituem os recursos do FMAS: 

a) dotações e Créditos Adicionais que lhe forem atribuídos; 
b) empréstimos, repasses, doações, subvenções, auxílios, 

contribuições, legados ou quaisquer outras transferências de pessoas 
físicas ou jurídicas nacionais estrangeiras ou internacionais, de direito 
público ou privado, diretamente ou através de convênios; 

c) rendimentos provenientes de suas operações ou aplicações 
financeiras; 
d) recursos    provenientes    de    transferências    de    outro fundo; 
e) produto de convênios firmados com outras entidades financeiras; 
f) receitas provenientes da alienação de bens imóveis do Município, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 
f) receitas provenientes da alienação de bens e imóveis do Município, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

(Redação dada pela Lei nº 1587/1997) 
g) doações em espécie feitas diretamente ao Fundo; 

h) outros recursos eventuais. 

 
Parágrafo Único - Os recursos que compõem o Fundo serão 
depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob 
a denominação de Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 

 
Art. 8º O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, sob orientação e controle do Conselho 

Municipal de Assistência Social. 
 

Art. 8º O FMAS será gerido pela Secretaria de Integração e Cidadania, 
sob orientação do Conselho Municipal de Assistência Social. (Redação 
dada pela Lei nº 1587/1997) 

 
§ 1º A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social 

- FMAS - constará do Plano de Governo do Município de Niterói. 

 
§ 2º O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
integrará, destacadamente, o Orçamento da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social. 

 

§ 2º O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - 
integrará, destacadamente, o Orçamento da Secretaria de Integração 
e Cidadania. (Redação dada pela Lei nº 1587/1997) 

https://leismunicipais.com.br/a1/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/1997/158/1587/lei-ordinaria-n-1587-1997-da-nova-redacao-a-varios-dispositivos-da-lei-n-1549-de-25-de-novembro-de-1996-que-institui-o-conselho-municipal-de-assistencia-social
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/1997/158/1587/lei-ordinaria-n-1587-1997-da-nova-redacao-a-varios-dispositivos-da-lei-n-1549-de-25-de-novembro-de-1996-que-institui-o-conselho-municipal-de-assistencia-social
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/1997/158/1587/lei-ordinaria-n-1587-1997-da-nova-redacao-a-varios-dispositivos-da-lei-n-1549-de-25-de-novembro-de-1996-que-institui-o-conselho-municipal-de-assistencia-social
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Art. 9º Os recursos do FMAS, após aprovação pelo CMAS, serão 
aplicados em: 

 
I - financiamento, total ou parcial, de programas e projetos de 
assistência social desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública 
Municipal responsável pela execução da Política de Assistência Social 
ou por órgãos conveniados; 

 
II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de 
direito público, privado e filantrópico para execução de programas 
específicos do Setor de Assistência Social; 

 
III - financiamento de programas e projetos previstos nos planos 
municipais e aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social; 

 
IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros 
insumos necessários ao desenvolvimento de programas; 

 
V - construção, reforma e ampliação de recursos materiais; 

 
VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e controle das ações de assistência 
social; 

 
VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento 

de     recursos     humanos     na     área     de     assistência     social; 

 
VIII - participação no custeio de pagamento de benefícios eventuais 
conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Orgânica da 

Assistência Social. 
Art. 10 O repasse de recursos para entidades e organizações de 
assistência social, devidamente registradas no CMAS, será efetivado 
por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

 
§ 1º As transferências de recursos para organizações governamentais 
de assistência social processar-se-ão mediante convênios, contratos, 
acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre 
a matéria e de conformidade com programas e projetos aprovados pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

 
§ 2º A inadimplência das entidades governamentais e não 

governamentais constitui critério de exclusão de recursos, inclusive a 

inadimplência com o próprio Conselho nas diferentes esferas. 

 

Schimdt (2015) analisou as atas das reuniões do CMAS visando 

apreender como se deu a implementação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), que a nível nacional se iniciou em 2004 - a partir da publicação 

da Resolução nº 145/04, do CNAS -, sendo possível perceber que nos anos 

iniciais a política de assistência social municipal é marcada pela presença 

preponderante de entidades e organizações realizando a prestação do serviço à 

população através de parcerias público/privadas, tendo a rede socioassistencial 
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privada grande importância. Já a partir de 2009 a participação das instituições 

privadas deixa de ter o papel principal na prestação de serviços assistenciais à 

população, passando a uma posição de complementariedade, tornando-se o 

poder público o principal executor das atividades ligadas à assistência social. 

Guimarães et al. (2016) aponta que o Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro avaliou que essas parcerias público/privadas realizadas na 

assistência social do município através de convênios durante a implantação do 

SUAS não se adequavam ao estabelecido na Lei nº 8.666/93, trazendo como 

consequência que poder público, a partir desse momento tivesse que 

implementar e executar a política de assistência social. 

Dessa forma, pode-se entender a modificação que foi destacada por 

Schimdt (2015), quando a partir de 2009 as instituições privadas passaram a 

uma posição de complementariedade na rede socioassistencial municipal, tendo 

o poder executivo do município passado a ter papel central na prestação dos 

serviços na área. 

Durante a implantação do SUAS Silva (20-?) afirma que o município 

contava com oito Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), um 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e um Centro 

de Referência Especializado para População em situação de Rua (CREPOP), 

equipamentos públicos voltados para a oferta de serviços e benefícios 

assistenciais. 

A Resolução nº 145/04 do CNAS, que instituiu o SUAS através da Política 

Nacional de Assistência Social, determinou a divisão dos níveis de proteção 

social para o atendimento das demandas da população, o que foi traduzido em 

diversos equipamentos de assistência social. 

A divisão foi feita da seguinte maneira: proteção social básica e proteção 

social especial, sendo essa subdividida em de média complexidade e de alta 

complexidade. 
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A proteção social básica tem como objetivos a prevenção de situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários destinados às populações 

que vivem em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

privações diversas e fragilização de vínculos. Com esses objetivos devem ser 

ofertados serviços, programas, projetos e benefícios (BPC e eventuais). Os 

serviços, programas, projetos e benefícios são ofertados em geral nos CRAS. 

A proteção social especial de média complexidade atua em situações de 

violações de direitos, onde a prevenção às situações de risco não foram 

suficientes e o atendimento de indivíduos e famílias nessa situação ocorre 

geralmente nos CREAS - atende entre outras demandas adolescentes em 

medida socioeducativa em meio aberto e suas famílias - e na abordagem social, 

atende a população em situação de rua. 

A proteção social especial de alta complexidade atua em situações onde 

indivíduos ou famílias estejam em situação de risco pessoal ou social, e os 

vínculos familiares e/ou comunitários estejam fragilizados ou rompidos. Nesse 

caso ocorre a proteção integral, envolvendo o fornecimento de moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido em instituição de acolhimento, 

casa lar, república, casa de passagem, albergue, família substituta, família 

acolhedora, entre outras. 

A partir de 2011 todas as ações assistenciais são promovidas pelo 

Poder Executivo municipal, segundo Carvalho (2013). 

Em 2016 Guimarães (2016) sinaliza a existência de 10 CRAS; um Centro 

de Convivência Intergeracional; dois CREAS; um Centro POP (Centro 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua), que também oferta o Serviço 

Especializado em Abordagem Social; um equipamento voltado para o 

acolhimento institucional de crianças de ambos os sexos e de adolescentes do 
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sexo feminino em medida protetiva10; um equipamento voltado para o 

acolhimento institucional de adolescentes do sexo masculino em medida 

protetiva; dois equipamentos voltados para o acolhimento institucional de 

homens adultos; um equipamento voltado ao acolhimento institucional de 

mulheres adultas e famílias e um serviço de família acolhedora11. 

Dessa forma, percebe-se que o município ampliou a sua oferta de 

serviços à população com a criação de variados órgãos de assistência social 

dirigidos ao atendimento de diversas necessidades, como atendimento à 

população em situação de rua, atendimento às crianças e adolescentes 

acolhidos em medida protetiva, entre outros. 

Como se viu no âmbito federal o SUAS somente foi regulamentado 

através de legislação ordinária no ano de 2011. No município de Niterói a sua 

regulamentação legal se deu posteriormente, assim como ocorreu com a 

instituição da política pública de assistência social no município. Em 2017, 

apenas há três anos foi criada a Lei Municipal nº 3.263, que instituiu o SUAS no 

município, cabendo mencionar o seguinte artigo que se refere ao financiamento 

da política municipal: 

 
Art. 55 O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é 
previsto e executado através dos instrumentos de planejamento 
orçamentário municipal, que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e na Lei  Orçamentária  Anual.  
Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido 
na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, 
prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais. 

 
 
 
 
 
 
 

 

10 
O acolhimento institucional é uma medida protetiva prevista no artigo 101, VII, da Lei nº 

8.069/1990. 

 
11 

O serviço chamado família acolhedora é uma medida protetiva com previsão no artigo 101, 
VIII, da Lei nº 8.069/1990. 
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3.2 O FMAS E A GESTÃO DOS RECURSOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 
Após a apresentação da construção da política pública de assistência 

social do município de Niterói, resta analisar como essas transformações 

impactaram no orçamento para a pasta após 1988. 

Cabe ressaltar que a política de assistência social é cofinanciada pelos 

três entes nacionais, cabendo aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal 

a coordenação e a execução dos programas em suas respectivas esferas e à 

União cabe a coordenação e a elaboração das normas gerais na área de 

assistência social, conforme o artigo 11, da Lei nº 8.742/1993. 

Além disso, os critérios e procedimentos de transferência de recursos dos 

estados para os municípios, visando ao cofinanciamento de ações e serviços é 

pactuada pelas Comissões Intergestores Bipartite (CIB), organizadas em âmbito 

estadual, com a participação de gestores estaduais e municipais. No que se 

refere às transferências da União para estados, Distrito Federal e municípios, os 

critérios e procedimentos de transferência são pactuadas pelas Comissões 

Intergestores Tripartite (CIT), organizadas em âmbito federal, com a participação 

dos gestores federal, estaduais e municipais, sendo as comissões instâncias de 

negociação e pactuação, conforme dispõe a Norma Operacional Básica (NOB) 

/SUAS, aprovada pela Resolução nº 130/2005 do CNAS. 

Feitas essas observações, cabe também mencionar quais foram as fontes 

de pesquisa referentes ao orçamento da assistência social no município de 

Niterói. As informações sobre as transferências dos recursos do FNAS para o 

FMAS foram obtidas no Portal da Transparência, sendo obtidos dados somente 

dos anos de 2014 a 2020. No que se refere sobre as transferências do FEAS 

para o FMAS as informações foram obtidas do Portal da Transparência presente 
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no site do governo do estado do Rio de Janeiro e os dados sobre os recursos 

próprios da assistência social presentes no FMAS foram obtidos através do 

Portal da Transparência presente no site da Prefeitura de Niterói, sendo que se 

chegou aos dados municipais a partir da subtração dos valores do Estado e da 

União. Os dados do município são os referentes aos recursos que foram 

utilizados para pagamento. Não se pode dizer o mesmo sobre os dados sobre o 

estado e a União, uma vez que não foi possível ter acesso aos Demonstrativos 

Sintéticos Anuais da Execução Físico-Financeira do SUAS. Dessa forma, não se 

pode afirmar com exatidão que os recursos transferidos para o FMAS pelo FNAS 

e pelo FEAS foram executados pelo município. 

Além disso, foi possível obter informações sobre a execução orçamentária 

do FMAS entre os anos de 2005 e 2012 através da pesquisa feita por Schimdt 

(2015), que analisou os Demonstrativos Sintéticos Anuais da Execução Físico- 

Financeira do SUAS desses anos. Assim, serão analisados os recursos do 

FMAS entre os anos de 2005 a 2012 e de 2014 a 2020, não sendo possível 

relacionar os recursos disponíveis para o FMAS entre os anos de 1996 a 2004 

com as transferências feitas para o fundo nesses anos, pois essas informações 

não foram obtidas. 

A tabela 6 demonstra a execução orçamentária do FMAS entre os anos 

de 2005 a 2012 e os valores executados transferidos pelo FNAS e pelo FEAS 

para o FMAS. 

 

TABELA 6 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FMAS- 2005 a 2012: 
 

 
ANO 

 
TRANSF. 
FNAS 

 
TRANSF. 
FEAS 

 
FMAS 

 
TOTAL 

 
2005 

 
R$ 2.196.344 
,72 

 
R$ 87.635,96 

 
R$ 5.127.770 
,32 

 
R$ 7.411.751 
,00 

 
2006 

 
R$ 2.071.907 
,71 

 
R$ 68.785,43 

 
R$ 4.337.281 
,99 

 
R$ 6.477.975 
,13 
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2007 

 
R$ 2.360.200 
,78 

 
R$ 28.886,78 

 
R$ 4.361.473 
,78 

 
R$ 6.750.561 
,34 

 
2008 

 
R$ 1.670.591 
,57 

 
R$ 220.230,9 
7 

 
R$ 4.402.249 
,21 

 
R$ 6.293.071 
,21 

 
2009 

 
R$ 1.766.634 
,67 

 
---------------- 

 
---------------- 

 
R$ 1.766.634 
,67 

 
2010 

 
R$ 1.481.130 
,09 

 
R$ 7.795,24 

 
R$ 1.172.180 
,06 

 
R$ 2.661.105 
,39 

 
2011 

 
R$ 1.427.293 
,11 

 
R$ 250.406,8 
7 

 
R$ 1.067.029 
,82 

 
R$ 2.744.792 
,82 

 
2012 

 
R$ 1.784.961 
,40 

 
R$ 144.646,0 
3 

 
R$ 450.713,6 
3 

 
R$ 2.380.521 
,06 

 

Fonte: Schimdt, 2015, p. 243-246.  
 

Analisando a tabela 6 é possível perceber que não houve crescimento dos 

recursos geridos pelo FMAS, o que difere do que ocorreu em relação aos 

recursos previstos para o FNAS. Os recursos executados pelo FMAS diminuíram 

ao longo dos anos pesquisados. No ano de 2005 R$ 7.411.751,00 foram 

executados pelo fundo, ao passo que em 2012 somente R$ 2.380.521,06 foram 

executados, nem a metade do ano de 2005. Em 2006 houve diminuição de quase 

R$ 1 bilhão na execução orçamentária do fundo. No ano de 2007 o valor 

executado sofreu aumento em relação ao ano anterior, chegando a R$ 

6.750.561,34, mas no ano seguinte voltou a diminuir, sendo R$ 6.293.071,21 o 

valor executado. O ano de 2009 foi o de menor execução orçamentária (R$ 

1.766.634,67), chegando a uma diferença de mais de R$ 4 bilhões em relação 

ano que o sucedeu. Após o ano de 2009 a despesa executada seguiu 

aumentando e no ano de 2012 voltou a diminuir. 

Tendo em vista a tabela 6 é possível afirmar que a diminuição de recursos 

próprios do município foi a maior causa da diminuição da execução orçamentária 
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do fundo, uma vez que esses recursos foram os mais expressivos em 

comparação aos recursos transferidos pelo FNAS e pelo FEAS. Em 2005 o 

FMAS teve R$ 5.127.770,32 em valores próprios executados, ao passo que que 

em 2012 foram somente R$ 2.380.521,06 executados, havendo uma diferença 

de R$ 2.747.249,26 entre o ano inicial e final. No ano de 2009 inclusive não 

houve alocação de recursos próprios no FMAS. Também foi possível perceber 

que os recursos da União e do município são os mais significativos para o 

orçamento do SUAS no município, o que não ocorre com o estado, que também 

não transferiu recursos para o fundo em 2009. 

Na tabela 7 é possível verificar a evolução dos gastos do Ministério da 

Cidadania com o PBF para beneficiários do município de Niterói entre 2005 e 

2014. 

 

TABELA 7 - VALORES PAGOS DO PBF PELO MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA PARA BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI - 2005 

A 2014: 
 

 
ANO 

 
VALOR PAGO 

 
2005 

 
R$ 5.798.321,00 

 
2006 

 
R$ 7.950.261,10 

 
2007 

 
R$ 8.394.975,85 

 
2008 

 
R$ 8.589.653,65 

 
2009 

 
R$ 9.965.265,74 

 
2010 

 
R$ 11.103.461,16 

 
2011 

 
R$ 12.253.142,90 

 
2012 

 
R$ ---------------- 
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2013 

 
R$ 25.960.770,00 

 
2014 

 
R$ 29.027.639,34 

 

Fonte: Schimdt, 2015, p. 243-246 e p. 251-252. 
 

Como é possível perceber os recursos voltados ao pagamento do PBF 

para beneficiários do município de Niterói seguiram aumentando, o que está de 

acordo com a direção do aumento dos recursos voltados ao pagamento do 

benefício pelo Ministério da Cidadania no país. Entretanto, esse crescimento não 

foi percebido em relação aos recursos do FNAS transferidos para o FMAS, que 

de uma forma geral diminuiu durante os anos de 2005 a 2012. 

No que se refere aos anos posteriores a tabela 8 mostra a despesa 

executada do FMAS e as transferências realizadas pelos FNAS e FEAS entre os 

anos de 2014 e 2020. 

 

TABELA 8 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FMAS- 2014 A 2020: 
 

 
ANO 

 
TRANSF. 
FNAS 

 
TRANSF. 
FEAS 

 
FMAS 

 
TOTAL 

 
2014 

 
R$ 2.038.589 
,25 

 
R$ 360.900,0 
0 

 
R$ 4.003.001 
,15 

 
R$ 6.402.490 
,40 

 
2015 

 
R$ 1.688.280 
,31 

 
---------------- 

 
R$ 6.910.715 
,03 

 
R$ 8.598.995 
,35 

 
2016 

 
R$ 4.625.522 
,38 

 
---------------- 

 
R$ 7.470.456 
,23 

 
R$ 12.095.97 
8,62 

 
2017 

 
R$ 5.267.100 
,91 

 
---------------- 

 
R$ 6.150.135 
,93 

 
R$ 11.417.23 
6,85 

 
2018 

 
R$ 4.795.956 
,44 

 
R$ 1.115.640 
,00 

 
R$ 6.978.492 
,17 

 
R$ 12.890.08 
8,62 
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2019 

 
R$ 4.233.481 
,92 

 
R$ 1.385.640 
,00 

 
R$ 10.249.30 
8,88 

 
R$ 15.868.43 
0,80 

 
2020 

 
R$ 6.299.218 
,18 

 
---------------- 

 
R$ 100.975.4 
65,47 

 
R$ 107.274.6 
83,66 

 

Fonte: Portal da Transparência da União, Portal da Transparência do estado 
do Rio de Janeiro e Portal da Transparência do município de Niterói. 2014-2020 

 

A partir da tabela 8 é possível verificar que de maneira geral a execução 

orçamentária do fundo aumentou ao longo dos anos pesquisados e o mesmo se 

deve em grande medida à participação do município com recursos próprios, 

como se verificou no período anterior, uma vez que foi ele quem mais destinou 

recursos ao fundo. Diferentemente do período anterior os recursos próprios do 

FMAS de forma geral aumentaram, tendo iniciado em R$ 4.003.001,15 e 

finalizado em R$ 100.975.465,47, havendo uma diferença de R$ 96.972.464,41 

entre os anos, ressaltando-se que o ano de 2020 não terminou, podendo o valor 

executado ser ainda maior. No ano de 2014 o FMAS executou R$ 6.402.490,40 

e no ano de 2020 o valor executado foi de R$ 107.274.683,66, sendo a diferença 

entre os anos de R$ 100.872.193,25. 

Verificou-se também que o estado teve mais expressiva participação 

nesse período e aumentou os valores transferidos, ainda que em muitos anos 

não tenha feito transferências. Entretanto, União e município seguem sendo os 

maiores responsáveis pela alocação de recursos para o SUAS em Niterói. A 

União apresentou queda nas transferências em alguns anos, mas há 

considerável diferença entre os anos de 2014 e 2020 (R$ 4.260.628,25). Ainda 

que o ano de 2020 esteja sendo um ano atípico, devido à pandemia causada 

pela COVID-19, no ano de 2019 houve diferença em relação ao ano de 2014 

(R$ 2.194.892,67). 

Nos anos analisados estiveram à frente do Poder Executivo municipal três 

prefeitos, sendo eles Godofredo Saturnino da Silva Pinto, filiado ao PT, sendo 

que seu mandato ocorreu entre 2005 e 2008. Posteriormente Jorge Roberto 

Silveira, filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), governou entre 2009 
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e 2012 e após esse mandato Rodrigo Neves Barreto, filiado inicialmente ao PT, 

assumiu o mandato em 2013, se reelegendo em 2017, quando estava filiado ao 

(Partido Verde) PV e permanece no cargo até os dias atuais, tendo se filiado 

durante esse tempo ao PDT. Dessa forma, percebe-se que durante esses anos 

os chefes do Poder Executivo municipal estavam alinhados aos chefes do Poder 

Executivo federal, uma vez que o direcionamento político ligado aos seus 

partidos políticos não são contrapostos. Assim, isso não justificaria a diminuição 

de recursos da esfera federal para a municipal entre 2005 e 2012. Por outro lado, 

a promulgação da Lei nº 12.435/2011, que instituiu o SUAS no país pode ter 

refletido no aumento de recursos transferidos da União para o Município a partir 

de 2014 até os dias atuais. 

No que se refere à esfera estadual durante o período analisado estiverem 

à frente do Poder Executivo estadual seis governadores. Rosângela Barros 

Assed Matheus de Oliveira (Rosinha), filiada ao PMDB, teve o mandato iniciado 

em 2003. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, também filiado ao PMDB, se 

elegeu posteriormente e cumpriu dois mandatos sucessivos, sendo o primeiro 

iniciado em 2007 e o segundo terminou antes do final, em 2014, pois se afastou 

para a candidatura ao Senado, vindo a assumir o cargo o vice-governador, Luiz 

Fernando de Souza (Pezão), também do PMDB. Pezão se elegeu para o 

mandato seguinte, que se iniciou em 2015, mas antes da sua conclusão o seu 

vice Francisco Oswaldo Neves Dornelles, do Partido Progressista (PP) assumiu 

o cargo, uma vez que o governador foi preso. Em 2018 Wilson José Witzel, do 

Partido Social Cristão (PSC), se elegeu para o mandato de 2019, entretanto no 

presente ano o mesmo foi afastado do cargo por estar sendo investigado por 

suposto crime de corrupção, tendo assumido seu vice Claudio Bonfim de Castro 

e Silva, também do PSC. 

Tendo em vista esse histórico de mudanças dos chefes do Poder 

Executivo estadual durante o período pesquisado, em razão, na maioria dos 

casos, por envolvimento em situações relacionadas à corrupção, além da 

conjuntura do estado do Rio de Janeiro relacionada à crise econômica iniciada 

em 2016, essas podem ter sido as causas da não transferência de recursos para 
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o FMAS durante alguns anos. Em contrapartida, a instituição do SUAS em 2011 

pode ter contribuído para o aumento dos valores transferidos para o fundo 

municipal. 

Chama a atenção em relação às transferências realizadas nos anos de 

2018 e 2019 pelo FEAS de recursos para o programa Gestão Operacional da 

Polícia, que totalizou R$ 949,230,00, quase R$ 1 milhão para uma ação que não 

tem relação com a política de assistência social. No ano de 2018 a transferência 

foi de R$ R$ 256,410,00 e em 2019 foi de 692,820,00, ocorrendo aumento entre 

os dois anos. Entretanto, no que se refere à transferência de recursos para a 

implementação do SUAS houve diminuição de recursos, sendo R$ 859.230,00 

em 2018 e em 2019 R$ 692.820,00. 

Seria necessário dar continuidade a essa pesquisa, visando entender o 

motivo dessa transferência ter sido feita pelo fundo de assistência social, mas 

esse não é o objetivo desse trabalho, podendo ser objeto de pesquisas futuras. 

Além do mais, seria válido analisar a destinação dos recursos transferidos pelos 

fundos dos outros entes e dos recursos próprios investidos no FMAS em 

pesquisa futura. 

A tabela 9 mostra o total de valores pagos em BPC e em PBF para os 

beneficiários do Município de Niterói entre 2016 e 2020 pelo Ministério da 

Cidadania. 

 

TABELA 9 - VALORES TOTAIS PAGOS EM BPC E EM PBF PARA 
BENEFICIÁRIOS DE NITERÓI - 2016 a 2020: 

 
ANO 

 
BPC PAGO 

 
PBF PAGO 

 
TOTAL 

 
2016 

 
---------------- 

 
R$ 30.566.902,00 

 
R$ 30.566.902,00 

 
2017 

 
---------------- 

 
R$ 30.723.360,00 

 
R$ 30.723.360,00 

 
2018 

 
---------------- 

 
R$ 33.714.127,00 

 
R$ 33.714.127,00 
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2019 

 
R$ 106.406.937,1 
9 

 
R$ 36.228.769,00 

 
R$ 142.635.706,1 
9 

 
2020 

 
R$ 93.556.958,58 

 
R$ 33.541.016,00 

 
R$ 127.097.974,5 
8 

 

Fonte: Portal da Transparência. 2016-2020 
 

Percebe-se pela análise da tabela 9 que os valores pagos pelo Ministério 

da Cidadania em relação ao BPC e ao PBF para beneficiários do município de 

Niterói aumentaram ao longo do tempo, seguindo a tendência verificada no que 

se refere à análise feita em relação à União, sendo que não houve pagamento 

do benefício nos anos de 2016 a 2018, segundo as informações obtidas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O presente trabalho de conclusão de curso partiu do entendimento inicial 

segundo o qual o orçamento da política de assistência social no caso do 

município de Niterói aumentou ao longo dos anos após a modificação do status 

da assistência para um direito subjetivo a partir da Constituição Federal de 1988. 

Dessa forma foram verificadas as mudanças estruturais que essa 

transformação ocasionou na política de assistência a nível federal e municipal 

em Niterói. Além do mais, foi considerado como essas modificações atingiram o 

aspecto orçamentário-financeiro da assistência social. 

Foi percebido no plano federal que os recursos destinados à assistência 

social aumentaram ao longo do tempo ao serem analisados os recursos do 

FNAS voltados ao desenvolvimento do SUAS, além dos valores pagos em 

relação ao BPC e ao PBF. Ao mesmo tempo, verificou-se que dos recursos 

federais reservados para o cofinanciamento da assistência menos de 10 % dos 

valores foram executados, não tendo sido possível verificar se o mesmo ocorreu 

no município de Niterói. 

Foi constatado também que no município de Niterói os recursos próprios 

são os maiores responsáveis pelo volume de recursos do FMAS, sendo 

posteriormente sucedido pelos recursos do FNAS e depois pelas transferências 

do FEAS. Inicialmente, entre os anos de 2005 a 2012 verificou-se uma tendência 

a decréscimo nos valores executados pelo FMAS, sendo o resultado da 

diminuição de participação com recursos próprios do município no 

cofinanciamento da assistência social. Nos anos de 2014 a 2020 foi possível 
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constatar uma tendência de crescimento nos valores executados pelo fundo 

municipal e isso também foi ocasionado pela maior participação municipal com 

recursos próprios para o cofinanciamento do SUAS. 

O estado entre 2018 e 2019 passou a transferir mais recursos para o 

FMAS, entretanto parte significativa desses recursos foi destinada a programa 

diverso dos objetivos da assistência, qual seja, para a gestão operacional da 

polícia, sendo necessário dar continuidade a essa pesquisa futuramente para 

melhor compreensão desse fenômeno. 

A União também possui grande importância no cofinanciamento da 

assistência social, principalmente em relação ao pagamento dos benefícios de 

transferência de renda, que é realizado somente por ela, sem a participação dos 

outros entes federais. Chama a atenção também o aumento da destinação de 

recursos ao PBF, que mesmo não sendo um programa com previsão 

constitucional, vem ganhando importância no cenário nacional em todos os 

governos. 

Cabe mencionar que pesquisas futuras seriam necessárias para analisar 

a destinação dos recursos alocados no FMAS, bem como se os recursos 

transferidos pelos outros entes estão sendo executados pelo fundo municipal, 

uma vez que foi percebido grande diferença entre os recursos disponibilizados 

para o FNAS e os valores executados. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o entendimento inicial de que as 

transformações institucionais da política municipal de assistência social em 

Niterói foram acompanhadas do aumento do orçamento gerido pelo Fundo 

Municipal de Assistência Social foi confirmado em parte, pois no período inicial 

pesquisado (2005 a 2012) houve decréscimo nos valores executados pelo FMAS, 

ao passo que no período posterior (2014 a 2020) os valores executados pelo 

fundo municipal foram crescentes de forma geral. Entretanto seria necessário 

verificar em pesquisas futuras a destinação para esses recursos, uma vez que 

se verificou que o Estado transferiu recursos para o município pelo fundo para 

programa incompatível com a política de assistência social. 
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