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Resumo 

Os avanços normativos que regem a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e 

sua organização no âmbito dos entes federativos constituem-se em metas e prioridades a serem, 

ainda, alcançadas. Ao considerar a organização da estrutura administrativa do órgão gestor da 

Política de Assistência de fundamental importância para a eficiência, eficácia e efetividade nas 

ações assistenciais, este relatório objetiva a sua contextualização no Município de Vassouras, 

RJ. E, através de um embasamento teórico que valida a necessária construção de um aparato 

normativo para o órgão em estudo, faz-se apontamentos acerca das metas a serem alcançadas 

na gestão e identifica-se as devidas adequações a serem realizadas na legislação municipal da 

organização do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), consubstanciados no instrumento 

de planejamento - plano de ação. 

 

Palavras-chave: Política de Assistência Social; gestão do SUAS; arcabouço legal. 

 

 

 

1 - Introdução 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a assistência social deixa de ser 

uma política de governo, uma política de “favores”, e passa a ser uma política de Estado, 

juntamente com a saúde e a previdência social. É uma política universalista, não contributiva, 

participativa e descentralizada.  

De acordo com o Art. 204, inciso I da CF de 88, as ações governamentais na área da 

assistência social serão organizadas mediante a descentralização político-administrativa entre 

os entes da federação, cabendo à União a coordenação e aos estados e municípios a execução 

com coparticipação exercida pelas organizações representantes da sociedade civil. 

A construção da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) é sistematizada através 

de uma articulação entre os entes federal, estaduais e municipais. Ratifica-se que os avanços 

sobrevieram às primeiras normas legais, com sua consequente avaliação e reordenamento para 

ajustes e acertos na pactuação dessa política pública. Configurando-se um esforço para sua 

consolidação nos municípios, o ente federal firmou com estes um Pacto de Aprimoramento da 

Gestão do SUAS (PAG-SUAS). 

O PAG-SUAS é um instrumento de planejamento no âmbito da política de assistência 

subsidiado por indicadores da gestão municipal, que demonstram as inadequações na prestação 

dos serviços e programas ofertados; na gestão administrativa; e no arcabouço legal municipal.   

Neste cenário encontra-se o Município de Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro, 

acordado com o ente federal para o atendimento às especificações elencadas em relatório de 

informações para o planejamento e alcance das prioridades e metas, na competência de seu 

órgão administrativo, a Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse relatório é composto 

mailto:sulupe@oi.com.br


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

2 

 

por 21 metas. E algumas dessas metas já se encontram alcançadas pelo Município e outras, 

ainda em construção. 

Das prioridades e metas constantes no relatório de informações, que aqui serão objeto 

de pesquisa, destacam-se a estruturação da gestão administrativa e a devida adequação das 

normas legais municipais à organização da política de assistência social. Isso porque considera-

se de indiscutível relevância que o órgão responsável pela implementação da Política de 

Assistência Social no município possua estrutura administrativa compatível com suas reais 

necessidades, bem como um aparato normativo legal que irá subsidiar uma gestão pública de 

qualidade. Justifica-se, assim, a realização dessa pesquisa, tendo em vista que a efetividade na 

gestão dos serviços públicos não deve ser exceção nas organizações públicas, mas prioridade 

dos governos municipais. 

Referenciando a pactuação do SUAS, o questionamento básico que se faz nesta pesquisa 

é: encontra-se efetividade administrativa na Gestão do SUAS, junto ao órgão executor da 

Política Nacional de Assistência Social no município de Vassouras, no Estado do Rio de 

Janeiro? A Gestão municipal conta com legislação da Assistência Social e Gestão do SUAS 

regulamentadas? O município tem cumprido com as prerrogativas da pactuação com o ente 

federal quanto ao Sistema Único da Assistência Social? Diante de tais questionamentos, reitera-

se o caráter essencial da pesquisa junto ao órgão administrativo, no que tange a 

operacionalização dessa política pública em âmbito municipal. 

Em sentido lato, objetiva-se através deste trabalho obter a contextualização da 

operacionalização da política de assistência social no município de Vassouras, numa 

perspectiva de avaliação e possíveis intervenções, de forma a promover os instrumentos 

necessários à uma mudança no cenário local. E assim, disponibilizar um serviço congruente 

com a política proposta, a fim de que se maximizem os resultados e estes alcancem a qualidade 

necessária aos seus usuários. 

Especificamente, objetiva-se evidenciar o ambiente interno dessa organização no que se 

refere à sua estrutura administrativa, aos instrumentos normativos legais da assistência e do 

SUAS no município de Vassouras e aos cumprimentos de pré-requisitos à oferta da PNAS; 

apontando suas fissuras a fim de se obter um mapeamento da organização capaz de orientar as 

ações governamentais; numa perspectiva de curto e longo prazo a transpassar governos. Assim, 

espera-se que os recursos disponíveis da organização se operem como catalizadores a um 

panorama dinâmico, eficiente, eficaz e efetivo.  

O desenvolvimento deste relatório dar-se-á mediante procedimentos que possibilitem 

uma análise qualitativa dos fenômenos em observação no ambiente interno de um órgão 

público.  Para Richardson (2012, p. 79) explorar qualitativamente o problema “... além se ser 

uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender 

a natureza de um fenômeno social”. 

Assim, utilizando-se de classificação da pesquisa segundo Vergara (2013), este trabalho 

qualifica-se quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins: a pesquisa é do tipo aplicada, 

pois objetiva-se resolver problemas concretos, ou seja, a partir a evidenciação de deficiências 

estruturantes e legais no ambiente organizacional propor sua adequação.  

Em relação aos meios a pesquisa se realiza através de um estudo de caso, pesquisa 

bibliográfica e documental. Estudo de caso, pois busca-se aprofundar e detalhar um ambiente 

específico dentro de uma organização pública. Bibliográfica, para que se fundamente 

teoricamente o trabalho com referenciais sobre estudos do direito administrativo, organizações 
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e suas estruturas, burocracia, processos e tomada de decisão. Documental, quando se utilizar da 

análise da legislação municipal, de processos administrativos e correspondências oficiais para 

a validação da pesquisa. 

 

2 –Apresentação do Caso 

 

2.1 – Perfil do Município de Vassouras 

 

Outrora, Vila de Vassouras instituída em 1833; elevada à condição de cidade em 1857 

através da Lei Provincial n° 961 – e, hoje, Município de Vassouras no Estado do Rio de Janeiro1. 

Ainda em meados do século XVIII teve início a ocupação e exploração de amplo 

território do Sul Fluminense, onde se encontra localizado o município, para fins de construção 

de um caminho novo que interligasse a cidade do Rio de Janeiro às Minas Gerais e ampliasse 

as opções para o escoamento de minérios e produtos agrícolas. Mas foi no segundo quartel do 

século XIX que Vassouras prosperou, bem como os proprietários de terras e também de 

escravos.  O grande destaque na economia local era a produção de cultura cafeeira. A produção 

de café demandava um volume muito grande de mão de obra escrava. E com o declínio dessa 

cultura agrícola no final desse século, a economia do Município sofreu forte impacto 

ocasionando a busca pela atividade turística e de agricultura como formas alternativas de 

sobrevivência2.   

Segundo dados do IBGE, a população de Vassouras em 2010 era de 34.410 habitantes 

numa área territorial de 520,536 km2, distribuídos em 4 distritos: Vassouras, Andrade pinto, 

São Sebastião dos Ferreiros e Sebastião de Lacerda. Em relação à sede do estado, o município 

está a uma altitude de 434m e 72,5 km de distância. 

Conforme levantamento de dados em Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

Vassouras se caracteriza com um IDHM (2010) de 0,714, índice considerado alto, ocupando a 

posição 1.486ª entre os 5.565 municípios brasileiros. Fatores que contribuíram para essa 

posição elevada são a melhora nos índices da educação, renda e trabalho, entre os anos de 1990 

a 20103. 

 

 

2.2 - Gestão do SUAS em âmbito municipal 

 

No Município de Vassouras, o órgão gestor responsável pela implementação das 

políticas assistenciais é a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, criada em 

18/12/97 através da Lei nº 1.807. É de sua competência, o gerenciamento dos Fundos Especiais: 

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo Municipal para Criança e Adolescência 

- FMCA e Fundo Municipal do Idoso – FMI; o apoio administrativo necessário ao 

funcionamento dos conselhos municipais de políticas públicas, dentre os quais, o Conselho 

Municipal de Assistência Social - CMAS, conforme preconizado no Art. 5º da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS -  8.742/93) acerca da organização da assistência social em âmbito 

nacional. 

________________ 
1.Disponívelem<http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=330620>Acesso em 12/02/2016. 
2. Disponível em<http://www.historia.uff.br/stricto/td/1702.pdf>Acesso em 15/02/2016. 
3. Disponível em <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/vassouras_rj> Acesso em 15/02/2016. 
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Para uma melhor caracterização da política de assistência no município salienta-se que 

todos os programas e serviços socioassistenciais nele implementados integram a Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS4, instituída através da Resolução CNAS nº 145, de 15 

de outubro de 2004. A organização da PNAS é realizada pelo Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, concebido ainda em 2005 pelo Conselho Nacional de Assistência Social, com 

a aprovação da Norma Operacional Básica – SUAS. Com o propósito de consolidar o SUAS 

em todo o território nacional, iniciou-se um longo processo de discussão em torno do sistema; 

sobre a melhor forma de aprimorá-lo. O Governo Federal, então, apresenta um Projeto de Lei 

ao Congresso Nacional sob o nº 3.077/2008 que tramita por três anos até sua conversão em Lei. 

O SUAS é finalmente instituído através da Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. 

O SUAS se configura em um sistema público não contributivo, de gestão participativa 

e descentralizada nos três níveis de governo, sob a coordenação do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA. Tem como diretrizes: a cogestão, o 

cofinanciamento e o controle social; e, quatro eixos estruturantes que são o Controle Social, a 

Gestão, a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. No município de Vassouras o 

financiamento dos serviços ocorre com recursos próprios e cofinanciamento federal e estadual, 

alocados na Unidade Gestora e Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social5. 

Com relação à Gestão da Assistência no município, esta é identificada como de Pequeno 

Porte II – Gestão Básica. Isso implica no atendimento a alguns pré-requisitos, como priorizar o 

papel do Conselho Municipal de Assistência Social e demais conselhos, enquanto instrumentos 

de controle social e propositores de políticas públicas; possuir Fundo próprio estruturado e com 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; e ter elaborado o Plano Municipal de 

Assistência, um plano plurianual com vigência de quatro anos. Com a finalidade de aprimorar 

a gestão da assistência em âmbito nacional, o ente federal instituiu, obrigatoriamente, o Pacto 

de Aprimoramento da Gestão do SUAS com os municípios – PAG-SUAS. 

O PAG-SUAS está previsto na Norma Operacional Básica de 2012, com vigência 

coincidente com os Planos Municipal de Assistência e Plano Plurianual de planejamento 

governamental – PPA. Trata-se de um instrumento de planejamento da Assistência Social e 

vem a ser um acordo feito entre os entes municipais e o federal. A avaliação e o 

acompanhamento a ser realizado pelo ente federal ocorrerá anualmente, a fim de se observar o 

seu cumprimento e efetivação. Cabe esclarecer que a pactuação vigente realizada pelo ente 

federal com os municípios– quadriênio 2014-2017, foi aprovada através da Resolução nº 18, de 

15 de julho de 2013 do Conselho Nacional de Assistência Social. 

O Pacto se organiza sobre os quatro eixos estruturantes do SUAS, quais sejam, a Gestão 

do SUAS, a Gestão do CMAS, a Proteção Social Básica – PSB e a Proteção Social Especial – 

PSE. Cada eixo se desdobra em metas e ações pactuadas mediante expectativas de alcance dos 

resultados e situações almejados. Nesse contexto, para se atingir o objetivo deste trabalho é 

necessário, primeiro, investigar as razões que limitam o alcance dessas metas, no que se refere 

à adequada organização da estrutura administrativa da SMAS e à atualização da legislação 

municipal à legislação do SUAS. 

 

 
4.Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/assistencia-social>. Acesso em 01/10/2015. 
5.Idem. 
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Analisando o relatório de informações para o planejamento e alcance das prioridades e 

metas do Pacto de Aprimoramento do SUAS do Município de Vassouras6, dentre as 21 metas, 

destacam-se neste relatório as de n. 17, 18 e19, por elencarem as prioridades do eixo Gestão do 

SUAS, ou seja, a desprecarização da oferta dos serviços através de equipes referenciadas; a 

organização da Secretaria de Assistência Social com estrutura básica para a gestão e equipes; e 

a atualização da legislação municipal à legislação do SUAS; objeto deste relatório. Abaixo, é 

feita a apresentação parcial de quadro referencial das prioridades para o Município com as 

metas, objeto deste relatório técnico, a serem alcançadas dentro do prazo de quatro anos, 

pactuadas em 2013. 

 
 

Quadro 1: Pacto de Aprimoramento do SUAS – Vassouras/RJ - 2013_parcial 

 
Meta  Prioridade Meta a ser atingida Resultados do município Situação 

17 Desprecarizar os 

vínculos 

trabalhistas 

Garantir que 50 trabalhadores de 

nível médio e superior sejam 

empregados públicos estatutários ou 

celetistas 

64 trabalhadores de nível 

médio ou superior são 

empregados públicos 

estatutários ou celetistas 

Meta alcançada 

18 Estruturar a 

SMAS com 

formalização de 

áreas essenciais 

Garantir que o órgão gestor tenha 

instituído na sua estrutura formal as 

seguintes áreas: Proteção Social 

Básica, Proteção Social Especial e a 

área de Gestão do SUAS com 

competência de Vigilância 

Socioassistencial 

Não possui todas as 

subdivisões administrativas 

constituídas na estrutura do 

órgão gestor 

Meta ainda não 

alcançada 

19 Adequar a 

legislação 

Municipal à 

Legislação do 

SUAS 

Possuir Lei, atualizada, que 

regulamente a Assistência Social e o 

SUAS 

Não possui legislação 

atualizada 

Meta ainda não 

alcançada 

 

Fonte: Adaptado de RI Pacto de Aprimoramento do SUAS/Vassouras-RJ 

 

Como se observa, em 2013 apenas uma dentre as metas de prioridades de gestão do 

SUAS havia sido alcançada pela SMAS. Ou seja, a admissão de servidores efetivos através de 

concurso público. O alcance dessa meta é de fundamental importância para que a oferta de 

serviços não venha a ser interrompida por questões de término de contrato e comprometa o 

resultado finalístico das ações assistenciais. Assim, este relatório irá abordar a necessária 

adaptação da gestão aos dispositivos legais e estruturais do Sistema Único de Assistência 

Social, constantes nas metas de nº 18 e 19, a fim de que se obtenha a eficiência e eficácia tão 

necessárias à gestão para resultados; com foco nas metas e prioridades ainda não alcançadas.  

 

 

2.3 – Contextualização da gestão da assistência social local 

 

 

___________________ 
6. Disponível em: <http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php> Acesso em 02/10/2015. 
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 O órgão gestor da assistência no município integra a estrutura administrativa e política 

de Vassouras. A Secretaria de Assistência Social é o órgão gestor do Fundo Municipal de 

Assistência e como tal requer uma estrutura administrativa descentralizada, uma vez que 

gerencia recursos com finalidades precípuas da política de assistência. Há algum tempo, a atual 

gestão da   pasta, vem pleiteando mais autonomia administrativa junto ao chefe do executivo. 

E, em 2015, duas ações muito importantes foram realizadas: a nomeação da Gestora do FMAS 

como sua Ordenadora de Despesas; e um sistema informatizado com base de dados 

descentralizada da Prefeitura: Patrimônio, Almoxarifado, Compras e Licitações, Contabilidade 

e Tesouraria. Sabe-se que a disponibilidade de recursos diversos e o aperfeiçoamento dos 

processos que integram a estrutura administrativa implicam em mais flexibilidade e poder de 

decisão. Essa tomada de decisão é fundamental quando se busca o alcance de objetivos 

específicos em determinada política pública. Mas a autonomia administrativa não é em si um 

fator suficiente para o aprimoramento da gestão do SUAS no município. Assim, esse trabalho 

vem delinear sobre os aspectos de sua estrutura formal e da qual espera-se aprimoramentos, 

bem como dos dispositivos legais existentes que a formaliza; e da adequação da legislação do 

Sistema Único da Assistência Social no Município de Vassouras. 

 

 

2.3.1 – Aspectos estruturantes da SMAS 

 

 A atual estrutura organizacional da SMAS é classificada como orientada a processos ou 

funcional. Daft (apud PREVÉ, 2010) destaca que na estrutura de processos o nível hierárquico 

superior organiza o agrupamento das atividades que deverá ocorrer da base em direção ao topo 

da organização; gerando assim, os resultados esperados. Mas, de que forma se realiza essa 

organização na ausência de um dispositivo legal? É possível se obter eficiência e eficácia nos 

processos administrativos sem a devida organização formal das atividades com as devidas 

atribuições de competências? De que forma a sua ausência afeta o planejamento, o controle e a 

avaliação das atividades? 

Visando atender a meta que determina a estruturação da SMAS com formalização de 

áreas e departamentos essenciais da PNAS e sua organização administrativa com os setores de 

contabilidade, tesouraria, compras, almoxarifado e patrimônio, a Gestora da pasta encaminhou 

em 2014 ao Prefeito um anteprojeto com o organograma que materializou essa necessidade. No 

entanto, o anteprojeto não foi privilegiado dentre as demais políticas de governo. Em 

consequência, alterações e cortes foram realizados, permanecendo apenas a criação das funções 

mínimas exigidas no Pacto de Aprimoramento de Gestão, quais sejam: Coordenação do Setor 

Financeiro e Orçamentário, Coordenação da Gestão do SUAS, Coordenação da Proteção Social 

Básica e Coordenação da Proteção Social Especial7. 

Destaca-se que as funções gratificadas foram criadas sem a devida especificação das 

atribuições e responsabilidades. Assim, com relação à meta nº 18 descrita no Quadro-1, pode-

se dizer que não foi satisfatoriamente atendida. Em seguida, cabem análises e críticas com 

relação à estrutura administrativa em funcionamento da SMAS.  

 

 

__________________ 
7. VASSOURAS/RJ. Câmara Municipal. Lei nº 2.749, de 05 de maio de 2014. 
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 Com a implantação do sistema de informação na SMAS, os setores administrativos 

citados anteriormente, e que não foram contemplados com a sua instituição formal, estão sendo 

exercidos por servidores do quadro efetivo. Ressalta-se, que a SMAS não dispõe de um 

instrumento normativo que descreva as atribuições e competências de seus servidores. 

Evidencia-se que a determinação de cumprimento de uma atividade antecede as orientações e 

normatizações que a fundamentam. Essa ausência de instrumentos normativos interfere na 

eficiência dos processos e nas relações hierárquicas, intersetoriais e intrasetoriais. E, ainda, o 

servidor não se sente recompensado, meritoriamente, pelas atividades que desempenha. 

 

 

2.3.2 – Dispositivos legais municipais no âmbito do SUAS 

 

 A assistência social torna-se política pública com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. O art. 194 traz a caracterização do conjunto de políticas que integra a 

seguridade – saúde, previdência e assistência social – e o art. 204 delineia sobre a assistência 

social, especificamente. Em âmbito municipal, a Lei Orgânica do Município traz em seu bojo 

dispositivos que, de forma sintética, comtemplam a política de assistência em conformidade 

com a CF de 1988.  

 Desde então o ente federal vem disciplinando, organizando e regulamentando a política 

de assistência social em âmbito federal. A Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social, 

organiza a assistência através de um sistema descentralizado e participativo, o SUAS, que em 

2011 é legalmente reconhecido através da Lei 12.435, de 6 de julho de 2011. Ressalta-se que o 

art. 11 da LOAS prevê a articulação das três esferas de governo na construção dessa política 

pública: coordenação e normas gerais ao ente federal e coordenação e execução dos programas 

nos demais entes. Entende-se que a cada esfera compete a regulamentação dessa política de 

assistência em âmbito local, em consonância com Constituição Federal e demais normas da 

União. 

 Em Vassouras a política de assistência é contemplada no art. 124 da Lei Orgânica 

Municipal. Contudo, a exemplo do ente federal, necessita regulamentar a forma de gestão e 

organização da PNAS em seu âmbito, ou seja, consolidar o Sistema Único da Assistência Social 

no município, conforme a meta nº 19 descrita no Quadro - 1. Esse instituto deve dispor sobre 

os programas e serviços já ofertados em articulação com o governo federal e estadual e os 

demais projetos e ações específicos do município. Essa medida é fundamental para testificar a 

autonomia política do ente municipal. E, assim, dispor legalmente sobre suas peculiaridades 

regionais8. 

Destaca-se que, com a regulamentação da política em âmbito municipal será possível 

instituir o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da assistência, bem como seus 

requisitos e competências. Tal previsibilidade é fundamental para uma política de valorização 

de recursos humanos.  

 

 

 

___________________ 
8.Disponível em:<http://www.cogemas.pr.gov.br/arquivos/File/Documento/Noticia206/Minuta_de_Projeto_de_ 

Lei_Municipal_do_SUAS_12_11_2014_FINAL.pdf>. Acesso em: 02/10/2015. 
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3 –Referencial Teórico 

  

A Política Nacional de Assistência Social impõe aos entes federativos a sua execução 

em todo o território nacional. Para tanto, faz-se necessário que se organizem política e 

administrativamente. Dotados de autonomia política atribuída pela Constituição da República 

(1988), os municípios têm capacidade para sua auto-organização através da elaboração de leis 

que fundamentem suas próprias competências (ALEXANDRINO, 2014). Dessa forma, a gestão 

da assistência em âmbito municipal é delegada pelo ente político à um órgão com competências 

administrativas e descentralizadas. 

Descentralizar a gestão da política de assistência é necessário, tendo em vista sua 

complexidade e especificidade. Para tanto, a implementação dessa política requer que o órgão 

tenha estrutura física com disposições suficientes para a oferta dos serviços e programas aos 

usuários; equipe de servidores organizados, de forma a atender sua operacionalização; aporte 

normativo no âmbito da política de assistência social que sustente e subsidie as decisões e 

atividades, com consequente dever de prestar contas. Assim, destaco as considerações de Trosa 

(2001) ao delinear sobre a atividade do Estado e alguns desafios a que o serviço público está 

exposto, a saber: a necessidade de reorganização dos serviços para de forma mais adaptada 

atender a demanda da sociedade com recursos escassos; e, a necessidade de prestar contas 

diante da flexibilidade da burocracia. Ou seja, resultados efetivos requerem organização 

administrativa para que servidores se comprometam e se responsabilizem, com visibilidade e 

transparência. Em simetria, Matias Pereira (2008) qualifica a administração pública a partir de 

sua organização e capacidade de implementar políticas públicas e delas gerar resultados para a 

sociedade, sob um ponto de vista estrutural. E ainda, para Matias Pereira (apud KANUFRE; 

REZENDE, 2012) a administração pública, em seus três níveis de governo, requer que esteja 

bem estruturada de forma a atender com efetividade as demandas sociais 

Relevante, aqui, é enfatizar o entendimento sobre as características formais da 

organização e pesquisar sobre quais características a compõe, a fim de testificar a necessidade 

de sua devida estruturação e previsão normativa para o alcance de resultados na administração 

pública. 

CHIAVENATO (1993, p. 3), faz um traçado das teorias de Max Weber sobre as 

organizações burocráticas ao escrever que este as “...estudou sob um ponto de vista 

estruturalista, preocupando-se fundamentalmente com sua racionalidade, isto é, com a relação 

entre os meios e recursos utilizados e os objetivos a serem alcançados pelas organizações 

burocráticas”. Ainda, segundo Chiavenato (1993), a teoria Weberiana considera a organização 

eficiente como a própria burocracia e dentre suas características destacam-se: a formalização 

das normas e regulamentos; o caráter racional e a divisão do trabalho; e as rotinas e 

procedimentos padronizados. Nesse sentido, sendo o órgão gestor da assistência uma 

organização burocrática aplica-se a teoria Weberiana, na visão de Chiavenato (1993), de que os 

aspectos estruturantes da burocracia são sistematizados e divididos em trabalho, direito e poder; 

e que possuem também a delimitação necessária ao exercício de cargos e funções – 

competência, atribuições e condições.   

Nascimento (2009) igualmente defende o aspecto racional das organizações, à medida 

em que esta caracteriza-se pela informalidade e formalidade nas relações, com ênfase na 
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racionalidade. A informalidade se realiza pela relação interpessoal e interesses informais dentro 

da organização. Este trabalho se atem em detalhar a característica da formalidade. Assim, 

continua Nascimento (2009, v.7, n.4, p. 561), a característica de formalidade traz “... fenômenos 

racionais na gestão das organizações, como a confecção de planos e a aferição de resultados...”. 

Como fenômenos racionais na organização compreendem-se a ação individualizada e coletiva 

daqueles que praticam os atos (GOULDNER, apud NASCIMENTO, 2009). Depreende-se a 

partir do exposto que, no exercício de função administrativa em uma organização burocrática, 

a ação individualizada e coletiva de sujeitos é resultante de atos administrativos. E segundo 

Meirelles (apud ALEXANDRINO, 2014, p. 452), o “ato administrativo é toda manifestação 

unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 

imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor 

obrigações aos administrados ou a si própria”. Dessa forma, a ação individual ou coletiva irá 

reproduzir o que dela se espera, se a organização dispuser de meios para sua concretude. 

A partir das teorias apresentadas, testifica-se que a organização em foco adote 

procedimentos que venham modificar seu perfil atual na gestão do SUAS. A seguir seguem 

dois planos de ação com proposições para as adequações necessárias constantes das metas 

pactuadas com o ente federal, tratadas neste trabalho, bem como uma reorganização de sua 

estrutura formal. 

 

 

4–Plano de Ação 

 

 Em face a inexistência de normas administrativas estruturantes do órgão executor da 

Política Nacional de Assistência Social no município de Vassouras, bem como de um arcabouço 

legal atualizado e em conformidade com suas diretrizes, este relatório propõe a implementação 

de dois planos de ação para subsidiarem a gestão na realização das adequações necessárias ao 

alcance das metas constantes no Pacto de Aprimoramento do SUAS. Na construção dos planos 

de ação será utilizada uma técnica de planejamento conhecida como 5W2H. Essa técnica 

compreende a elaboração de perguntas e respostas que, dispostas de forma sistemática e 

ordenada, representam o plano de ação. A primeira tabela traz um plano de ação que visa a 

criação de lei que institua o SUAS no município. A tabela seguinte dispõe sobre o plano de 

ação para a criação de lei que modifica a estrutura administrativa com a representação gráfica 

ordenando os níveis hierárquicos, estratégico, tático e operacional; e respectivas competências 

e atribuições. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

O que fazer                                  

(What)

Onde                                            

(Where)

Por quê                                              

(Why)

Quando                                

(When)

Quem                                   

(Who)

Como                                

(How)

1

Elaboração de uma Minuta de 

Projeto de Lei instituindo o 

Sistema Único de Assistência 

Social no Município de 

Vassouras

Setor de Gestão do 

SUAS

Em cumprimento ao Pacto de 

Aprimoramento do SUAS

Com a decisão do 

Gestor da SMAS 

para sua 

elaboração

Equipe técnica 

multidisciplinar 

Redação do 

documento através 

de reuniões  

2

Apreciação da Minuta de PL do 

SUAS pelo Conselho Municipal 

de Assistência Social

Sala de reuniões 

dos conselhos 

municipais

Para a deliberação do CMAS

Com o 

encaminhamento da 

Minuta do PL do 

SUAS pelo Gestor da 

SMAS

O Conselho 

Municipal de 

Assistência Social

Em reunião plenária 

do CMAS

3
Elaboração final da minuta do 

Projeto de Lei Ordinária

Setor de Gestão do 

SUAS

Para encaminhamento ao 

Prefeito

Com a aprovação da 

Minuta pelo CMAS

Equipe técnica 

multidisciplinar 

Redação do 

documento através 

de reuniões  

4

Encaminhamento do PL à 

Procuradoria Geral do 

Município

Procuradoria 

Geral
Para análise e parecer 

A redação estiver 

finalizada
O Gestor da SMAS

Via documento 

oficial e abertura de 

processo 

administrativo

Tabela 1 - Plano de ação para regulamentação do SUAS no município

O que fazer                                  

(What)

Onde                                            

(Where)

Por quê                                              

(Why)

Quando                                

(When)

Quem                                   

(Who)

Como                                

(How)

Tabela 1 - Plano de ação para regulamentação do SUAS no município

5

Apresentação da minuta do 

Projeto de Lei Ordinária ao 

CMAS, finalizada.

Sala de reuniões 

dos conselhos 

municipais

Para aprovação final do PL do 

SUAS pelo CMAS

A Procuradoria 

devolver o processo 

instruído com 

análise e parecer 

O Gestor da SMAS
Em reunião plenária 

do CMAS

6

Elaboração de Resolução de 

aprovação do PL do SUAS pelo 

Conselho  M. de A. Social

Sala de reuniões 

dos conselhos 

municipais

Para encaminhar a aprovação 

do CMAS ao Chefe do Executivo 

Em reunião de 

aprovação do PL do 

SUAS  pelo CMAS

O Conselho 

Municipal de 

Assistência Social

Redação da 

Resolução

7
O Projeto de Lei é encaminhado 

ao Prefeito
Secretaria

Para autoriza do PL pelo 

Prefeito

Com a aprovação do 

CMAS 
Gestor da SMAS

Via  processo 

administrativo

8
O Projeto de Lei é encaminhado 

à Câmara Municipal

Gabinete do 

Prefeito
Para aprovação do PL - SUAS

Quando da redação 

da mensamgem pelo 

Prefeito Municipal

Prefeito 

Municipal

Protocolo de entrada 

do PL - SUAS com

9

Acompanhamento da 

tramitação na Câmara 

Municipal

Na Câmara 

Municipal

A fim de acompanhar a 

tramitação

Durante o período 

em que estiver em 

tramitação

Servidor 

designado pelo 

Gestor da SMAS

Através de 

informações (in loco, 

telefone, internet)

10 Aprovação do Projeto de Lei
Na Câmara 

Municipal

instituição do SUAS no 

município 

Em reunião plenária 

na Câmara
Vereadores Através de votação

11 Sanção da Lei nº______
Gabinete do 

Prefeito

Para aquiescência ao PL 

aprovado

Quando o PL - SUAS 

for aprovado pela 

Câmara 

Promulgação e 

devida publicação
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

As tabelas apresentadas, acima, permitem identificar as atividades a serem 

implementadas em cada uma das etapas. Ao responder às seis perguntas – O que fazer? Onde? 

Por quê? Quando? Quem? Como? – obtém-se um plano de ação detalhado que imprimirá 

clareza e visibilidade às atividades a serem realizadas e as respectivas competências. Ou seja, 

o plano de ação apresenta-se como uma ferramenta de fácil interpretação, análise e avaliação 

durante todo o processo de implementação. 

 

 

5 –Conclusão 

O que fazer                                  

(What)

Onde                                            

(Where)

Por quê                                              

(Why)

Quando                                

(When)

Quem                                   

(Who)

Como                                

(How)

1
Formação de equipe 

multidisciplinar

Setor de Gestão do 

SUAS

Para compôr organograma 

com níveis hierárquicos e 

respectivas competências e 

atribuições.

Com a decisão do 

Gestor da SMAS 

para sua 

elaboração

Gestor da SMAS
Convocação através 

de memorando

2
Estudos e análises sobre o 

SUAS.

Setor de Gestão do 

SUAS

Para definição dos 

departamentos e setores a 

serem criados na SMAS.

Quando equipe 

multidisciplinar 

estiver formada.

Equipe 

multidisciplinar

Em reunião 

presencial, estudos 

individuais.

3
Definição dos departamentos e 

setores a serem criados.

Setor de Gestão do 

SUAS

Para a composição gráfica 

(organograma)

Quando os estudos 

e análises estiverem 

concluidos

Equipe 

multidisciplinar

Em reunião 

presencial

4

Definição das competências e 

atribuições dosgerentes e 

coordenadores dos 

departamentos 

Setor de Gestão do 

SUAS

Para compôr a redação final 

da minuta do PL

Quando os 

departamentos e 

setores forem 

definidos

Equipe 

multidisciplinar

Em reunião 

presencial

5

Elaboração da minuta do 

Projeto de Lei que modifica a 

estrutura administrativa da 

SMAS.

Setor de Gestão do 

SUAS

Para a apreciação e 

aprovação da minuta do PL 

pelo gestor da SMAS

Quando o trabalho 

da equipe estiver 

concluido

Equipe 

multidisciplinar

Em reunião 

presencial

6
A minuta do PL é encaminhada 

à Controladoria Geral
SMAS

Para levantamento do impacto 

financeiro e orçamentário

Quando a minuta do 

PL for concluida
Gestor da SMAS

Com protocolo e 

abertura de processo 

administrativo

7
A minuta do PL é encaminhada 

à Procuradoria

Controladoria 

Geral

Para análise e parecer sobre a 

minuta do PL

Quando a análise 

do impacto 

financieiro e 

orçamentário 

estiver concluida

Controlador do 

município

Através do processo 

administrativo

8
O Projeto de Lei é encaminhado 

ao Prefeito
SMAS

Para autorização do PL pelo 

Prefeito

Com a aprovação do 

CMAS 
Gestor da SMAS

Via  processo 

administrativo

Tabela 2 - Plano de Ação para criação de Lei que modifica a estrutura administrativa da SMAS.

O que fazer                                  

(What)

Onde                                            

(Where)

Por quê                                              

(Why)

Quando                                

(When)

Quem                                   

(Who)

Como                                

(How)

Tabela 2 - Plano de Ação para criação de Lei que modifica a estrutura administrativa da SMAS.

9
O Projeto de Lei é encaminhado 

à Câmara Municipal

Gabinete do 

Prefeito

Para aprovação do PL que 

modifica a estrutura 

administrativa da SMAS

Quando da redação 

da mensamgem pelo 

Prefeito Municipal

Prefeito 

Municipal

Protocolo de entrada 

do PL na Câmara

10

Acompanhamento da 

tramitação na Câmara 

Municipal

Na Câmara 

Municipal

A fim de acompanhar a 

tramitação

Durante o período 

em que estiver em 

tramitação

Servidor 

designado pelo 

Gestor da SMAS

Através de 

informações (in loco, 

telefone, internet)

11 Aprovação do Projeto de Lei
Na Câmara 

Municipal

Modificação da estrutura 

administrativa da SMAS

Em reunião plenária 

na Câmara
Vereadores Através de votação

12 Sanção da Lei nº______
Gabinete do 

Prefeito

Para aquiescência ao PL 

aprovado pelos Vereadores

Quando o PL  for 

aprovado pela 

Câmara 

Prefeito 

Municipal

Promulgação e 

devida publicação
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Após delinear acerca da Política Nacional de Assistência Social e dos instrumentos 

normativos que a organizam nacionalmente, fica evidente a necessidade de sua regulamentação 

pelos entes municipais, no âmbito de sua competência.  

Desde a criação da Secretaria M. A. Social de Vassouras, há quase vinte anos, muito se 

avançou na oferta de serviços e programas da política de assistência, o que exigiu a ampliação 

do quadro efetivo de servidores e do espaço físico para sua implementação. Contudo, o aparato 

normativo e a estrutura administrativa, recursos indispensáveis à sua organização estão 

insatisfatórios, tendo em vista, que inexiste normas regulamentadoras das atividades 

administrativas e do Sistema Único de Assistência Social.  

Considerando que os órgãos responsáveis pela implementação da política são 

organizações fundamentalmente burocráticas, espera-se que sejam dotadas de regulamentos, 

rotinas e procedimentos padronizados capazes de conduzi-la para a efetividade dos resultados 

almejados. Esses instrumentos normativos são inequivocamente indispensáveis à uma gestão 

de qualidade. 

Neste contexto, considera-se altamente relevante que o poder executivo municipal local 

realize os devidos esforços político-administrativos para o atendimento, não só às prioridades 

elencadas no Pacto de Aprimoramento de Gestão, mas à reestruturação do órgão responsável 

pela implementação da política de assistência municipal, em nível de suas reais necessidades. 

Dessa forma, espera-se obter os melhores resultados na gestão a partir dos planos de 

ação realizados, pois estes permitem o acompanhamento de cada etapa a ser implementada; 

intervir em tempo para o realinhamento do processo de gestão do SUAS, conferindo-lhe a 

regulamentação necessária à consolidação em nível municipal; e aferir os resultados almejados.  
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