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RESUMO 

 

A Política Nacional de Assistência Social, a partir da sua aprovação em 2004, passou a ser 

pensada de forma sistemática e com abrangência nacional, pelo Sistema Único de Assistência 

Social, através da oferta continuada de serviços, ampliação do acesso a direitos e transferência 

de renda. Apesar do sentido garantista de direitos e condições dignas de vida e do 

reconhecimento público da legitimidade das demandas dos usuários, os serviços 

socioassistenciais, mesmo associados à transferência de renda, não conseguiram reduzir a 

desigualdade no município de Salvador, nem, sequer, melhorar seus indicadores de 

desemprego, criminalidade e violência. Nesse contexto, a pesquisa abrangeu uma análise 

sobre as condições de implementação da política pública de Assistência Social no município 

de Salvador, no período 2014-2017 – descrevendo a origem e o processo histórico de 

construção dessa política, com destaque para as suas características atuais; analisando os seus 

sistemas de planejamento, financiamento e gestão; e evidenciando em que medida as ações 

programadas ultrapassam a concessão de benefícios monetários, para prover também serviços 

socioassistenciais. Foi realizado um estudo descritivo, utilizando pesquisa bibliográfica e 

documental, além de levantamento de dados secundários, publicados na rede mundial de 

computadores, em sítios oficiais de instituições públicas, das três esferas de governo. Na 

gestão das ações, a prefeitura conta, além das unidades da administração municipal e das 

referenciadas, com o Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador (CMASS), o qual 

possui competência para se pronunciar sobre o planejamento e orçamento da Assistência 

Social, além de fiscalizar suas ações e avaliar os resultados produzidos para a população. A 

concretização dos objetivos da PNAS no município deve passar pela definição das prioridades 

nos instrumentos de planejamento e orçamento, num compromisso conjunto das três esferas 

governamentais, que, de maneira articulada, devem promover o cofinanciamento das 

prioridades aprovadas pelo CMASS. Concluiu-se que o município não dispõe de uma política 

estruturada de Assistência Social, com base em programas articulados e integrados, inclusive, 

porque o próprio PPA não aborda essa concepção de Assistência Social, que é tratada apenas 

como uma das funções orçamentárias inseridas na área temática Justiça Social – na qual os 

indicadores dos programas são inconsistentes com os respectivos objetivos, nem todas as 

unidades de medida e formas de cálculo dos indicadores são definidas de maneira clara e 

precisa e, da mesma forma, a avaliação contida nos relatórios de atividades não guarda 

relação com os elementos do PPA, nem do orçamento, nem mesmo, da respectiva prestação 

de contas. Quanto ao financiamento das ações da Assistência Social de Salvador, no período 

2014-2017, concluiu-se que a União financiou 15%, enquanto o município arcou com 85% 

dos gastos realizados no período. Quando comparados, em relação ao mesmo período, os 

desembolsos realizados pela União com os Programas de Transferência de Renda (BF, BPC e 

RMV), esses correspondem a 98,2%, enquanto os repasses federais para cofinanciar as demais 

ações socioassistenciais foram de 1,8%. Não se identificou a abrangência do apoio técnico e 

financeiro do Estado, para a Assistência Social promovida pelo município. 

 

Palavras-chaves: Assistência Social. Financiamento. Gestão. Salvador.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo visou a analisar a realidade atual sobre a política pública de 

Assistência Social do município de Salvador, notadamente pelas defasagens evidenciadas no 

cotidiano da cidade, entre os direitos já assegurados aos cidadãos brasileiros, no marco legal 

positivado nas três últimas décadas, e as reais condições da proteção social destinada à 

população soteropolitana.  

O objeto de estudo foi delimitado pela análise do planejamento, do financiamento e da 

gestão da política pública de Assistência Social, na busca de evidenciar em que medida as 

ações realizadas pelo município de Salvador ultrapassam a concessão de benefícios 

financeiros, para prover serviços socioassistenciais nos termos concebidos pela Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), que, segundo a sua tipificação pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS), devem abranger essencialmente atividades de 

natureza socioeducativa (BRASIL, 2009; 2012b).  

O objeto do estudo foi escolhido a partir dos seguintes fatores: relevância e interesse 

social; possibilidade de desdobramentos posteriores da pesquisa em novos estudos; interesse, 

formação e qualificação pessoal da pesquisadora; inexistência de estudos sistematizados 

acerca da implementação da política de Assistência Social no município de Salvador, cujas 

informações, atualmente, são encontradas de forma fragmentada e desordenada em diversos 

documentos; e necessidade de informações que subsidiem possíveis estratégias de 

enfrentamento dos cortes de recursos destinados à política de Assistência Social e da 

precarização dos serviços socioassistenciais existentes.  

Nesse sentido, a questão central da pesquisa foi assim formulada: Como se 

desenvolveu a implementação da política pública de Assistência Social? 

Com a finalidade de alcançar maior objetividade e precisão na definição do escopo da 

pesquisa, foram formuladas, ainda, três questões subsidiárias, através das quais se pretende 

alcançar a resposta da questão central, quais sejam: 

a) Como ocorreu o processo histórico de conformação da política pública de 

Assistência Social no Brasil? 

b) Quais os moldes do planejamento, do financiamento e da gestão da política pública 

de Assistência Social?  
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c) Quais as evidências dos resultados obtidos, pelos usuários da política pública de 

Assistência Social, para além dos benefícios concedidos pelos Programas de 

Transferência de Renda? 

A escalada crescente das manifestações da questão social
1
 no município de Salvador, 

especialmente em relação aos índices de desemprego (IBGE, 2017) e de violência e 

criminalidade (FBSP, 2015; 2016; 2017; 2018), demonstra a necessidade do aprofundamento 

das análises acerca dos serviços e benefícios socioassistenciais provisionados e oferecidos no 

âmbito da política pública de Assistência Social, na realização de um estudo, nos termos 

preconizados pelos princípios fundamentais do Código de Ética do(a) assistente social, 

“vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, 

exploração de classe, etnia e gênero” (BRASIL, 2012, p.24).  

Assim, a partir da problematização do objeto da pesquisa, foram estabelecidos os seus 

objetivos, com a consequente definição da sua dimensão temporal e territorial. A pesquisa foi 

limitada à análise da política de Assistência Social do município de Salvador, no período de 

2014 a 2017, que corresponde ao período do seu último Plano Plurianual
2
 (PPA).  

Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa consistiu em descrever como se 

desenvolveu a implementação da política da Assistência Social no município de Salvador, no 

período 2014-2017, que, a partir das questões subsidiárias formuladas, foi desdobrado em três 

objetivos específicos, quais sejam: analisar a origem e o processo histórico de construção da 

política pública de Assistência Social no país, com destaque para as suas características atuais, 

o marco normativo vigente e as relações de responsabilidade dos seus gestores; descrever os 

sistemas de planejamento, orçamento e gestão da política pública de Assistência Social de 

Salvador, relativos ao período 2014-2017; e evidenciar em que medida as ações programadas 

no período, ultrapassam a concessão de benefícios para prover os serviços socioassistenciais 

tipificados no âmbito da PNAS/SUAS. 

O trabalho realizado consistiu numa pesquisa empírica, de natureza quantitativa e 

qualitativa, com caráter descritivo. Para sua realização foram utilizados três procedimentos 

técnicos de coleta de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e levantamento de 

                                                             
1 “A ‘questão social’, no sentido universal do termo, significa o conjunto de problemas políticos, sociais e 

econômicos que o surgimento da classe operária impôs ao mundo no curso da constituição da sociedade capitalista. 

Assim, ela está fundamentalmente vinculada ao conflito entre o capital e o trabalho” (CERQUEIRA FILHO apud 

MESTRINER, 2012, p 39). 
2 O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, 

os objetivos e as metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada (que vão além do exercício financeiro vigente) (BRASIL, 2017, 

p.81). O documento tem abrangência de quatro anos e possui uma função norteadora sobre as ações a serem 

implementadas e os resultados esperados. 
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dados secundários na rede mundial de computadores (Internet), nos sítios oficiais da 

Prefeitura de Salvador, do Governo do Estado da Bahia e do Governo Federal. 

A primeira etapa da pesquisa foi realizada através de pesquisa bibliográfica e 

documental, cujas fontes estão relacionadas nas referências, ao final deste trabalho.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir das informações obtidas em livros, 

periódicos, anais de congressos e seminários, artigos, dissertações, teses e outras publicações, 

inclusive na rede mundial de computadores (Internet). A pesquisa documental foi realizada com 

base nas publicações de normas constitucionais e infraconstitucionais, legais e regulamentares, 

obtidas no sítio oficial do Governo Federal, na Internet. 

As pesquisas bibliográfica e documental permitiram descrever a origem e o processo 

histórico de construção da política pública de Assistência Social no país, constante no 

primeiro capítulo, e foram orientadas pelas seguintes fases: identificação das fontes de 

pesquisa; localização das fontes e obtenção do material; leitura do material, anotações e 

confecção de fichas em meio eletrônico. 

A segunda etapa da pesquisa foi realizada, também, através de pesquisa documental no 

Planejamento Estratégico (2013-2016), intitulado Salvador: construindo um novo futuro
3
, como 

também na Lei qie institui o PPA 2014-2017 e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias
4
 (LDOs) e 

Leis Orçamentárias Anuais
5
 (LOAs), obtidos na Internet, no sítio oficial da Prefeitura 

Municipal de Salvador e, também, através de levantamento de dados secundários nos anexos do 

referido PPA e das LDOs e LOAs. Nessa etapa, a pesquisa documental visou a analisar a 

estrutura administrativa existente na Prefeitura para implementação da política e o conteúdo do 

Plano Municipal de Assistência Social
6
, do Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 e das LDOs e 

LOAs, desse mesmo período.  

                                                             
3 Disponível em: http://www.planejamentoestrategico.salvador.ba.gov.br/imagens/Planejamento_Completo.pdf. 

Acesso em: 2 fev. 2018. 
4 A LDO é o instrumento norteador da elaboração da LOA, que dispõe, para cada exercício financeiro, entre 

outras informações, sobre: as prioridades e metas da Administração Pública e a estrutura e organização dos 

orçamentos, devendo ser elaborada com base no PPA (BRASIL, 2017).  
5 A LOA é um instrumento de vigência anual, que compreende o Orçamento Fiscal, o Orçamento de 

Investimento das Empresas e o Orçamento da Seguridade Social. O Orçamento Fiscal engloba os poderes, os 

fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações – o Orçamento de 

Investimento das Empresas diz respeito aos investimentos das empresas em que União, estado ou município, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto (BRASIL, 1988). A LOA possui 

uma estrutura de concepção voltada para aspectos quantitativos, evidenciado estimativas de receitas e despesas, 

considerando itens como, por exemplo: o exercício em que se elabora a proposta; a despesa realizada no 

exercício imediatamente anterior; a despesa fixada para o exercício a que se refere a proposta; as finalidades de 

cada unidade administrativa e sua respectiva legislação, tudo devidamente descrito de forma concisa, com a 

utilização de quadros e tabelas, conforme exigência da Lei Federal nº 4.320/1964. 
6 O Plano de Assistência Social é o instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a 

execução da PNAS na perspectiva do SUAS, instituído pelo art. 30 da LOAS, e cuja elaboração é de 

responsabilidade do órgão gestor da política em cada esfera de governo, que o submete à aprovação do Conselho de 
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Nessa mesma etapa, o levantamento de dados secundários envolveu: a identificação 

das fontes de informações no sítio oficial da Prefeitura de Salvador, na Internet; a obtenção do 

material; e o preenchimento de planilhas eletrônicas, abrangendo as seguintes informações: 

a) Programas municipais contemplados no PPA 2014-2017: seus objetivos e indicadores 

– unidade de medida, índice recente, ano e índice desejado; suas ações – objetivos, 

produtos, unidades de medida, metas físicas e financeiras; e por subfunções – 

programas e ações; 

b) Prioridades e metas definidas anualmente nas LDOs, do período 2014-2017; 

c) Programas de trabalho por unidades gestoras definidos anualmente nos Orçamentos da 

Seguridade Social integrantes das LOAs, do período 2014-2017: por função, 

subfunção, ação, subação, grupo de despesas, modalidade de aplicação, fonte de 

financiamento, elemento de despesa e valor. 

A terceira etapa da pesquisa foi realizada mediante pesquisa documental nos relatórios 

de atividades da Prefeitura Municipal de Salvador, nos relatórios de prestação de contas do 

Governo do Estado da Bahia e nos Relatórios de Informações Sociais da Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social
7
, relativos ao 

período 2014-2017, publicados nos respectivos sítios oficiais na Internet, como também, 

através de levantamento de dados secundários, nos documentos que integram as Prestações de 

Contas da Prefeitura de Salvador, publicadas na Internet. 

Complementarmente, na terceira etapa seriam realizadas duas entrevistas abertas, 

sendo uma com representante do Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador e a 

outra com representante da Secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador, 

com o objetivo de dirimir possíveis dúvidas que surgissem sobre os dados secundários 

coletados através de levantamento. Mas, ao final dos procedimentos, não se conseguiu 

agendar horário com representante do CMASS, em virtude do período de transição da sua 

mesa diretora 2019-2020. Considerando essa limitação, foi então suspensa também a 

entrevista com a representante da referida Secretaria Municipal, pois não haveria tempo hábil 

para a realização das entrevistas.  

                                                                                                                                                                                              
Assistência Social. A estrutura do plano é composta, dentre outros elementos, por: diagnóstico socioterritorial; 

objetivos gerais e específicos; diretrizes e prioridades deliberadas; ações e estratégias correspondentes para sua 

implementação; metas estabelecidas; resultados e impactos esperados; recursos materiais, humanos e financeiros 

disponíveis e necessários; mecanismos e fontes de financiamento; cobertura da rede prestadora de serviços; 

indicadores de monitoramento e avaliação; espaço temporal de execução (BRASL, 2012). 
7 Relatórios de Informações Sociais da Secretaria de Gestão e Avaliação da Informação do Ministério do 

Desenvolvimento Social. Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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Para análise e interpretação dos dados obtidos na pesquisa, foi utilizada a abordagem 

crítica, por meio do qual é possível compreender que a sociedade capitalista, ao longo da 

história, é marcada por embates políticos trespassados pelas lutas de classes, em que a classe 

dominante define as formas de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, como 

também as formas de acesso à riqueza socialmente produzida. Nesse processo histórico, são as 

condições materiais e objetivas que determinam a forma de pensar dos indivíduos nas relações 

sociais, as formas de organização do trabalho e as formas de produção. Assim, a estratégia de 

análise seguiu uma linha de investigação permeada pela interpretação histórica e implicada 

com a complexidade das relações sociais, considerando os embates decorrentes de interesses 

divergentes e, muitas vezes, contraditórios, da sociedade de classes, que demandaram uma 

análise crítica para a apreensão da realidade, no sentido de demonstrar como foi formulado o 

planejamento e organizados o financiamento e a gestão da Assistência Social, no âmbito da 

administração municipal, no período 2014-2017, para, somente então, evidenciar como se 

desenvolveu a Assistência Social do município, a partir das avaliações existentes acerca do 

seu alcance junto às parcelas da população que buscam os seus serviços e benefícios.  

No primeiro capítulo, a trajetória histórica da Assistência Social no país está 

apresentada em dois tópicos: o primeiro, que aborda o período até a Constituição Federal de 

1988, descrevendo suas principais características em relação ao perfil de regulação política, 

econômica e social prevalecente na Primeira República, no Governo de Getúlio, no Estado 

populista, no Estado autoritário e na transição democrática; e o segundo que abrange o Estado 

democrático de direito, a partir de 1988, no qual são destacadas as informações relevantes 

sobre o marco regulatório da Assistência Social – Lei Orgânica da Assistência Social (1993), 

Política Nacional de Assistência Social (2004) e Sistema Único de Assistência Social (2005). 

No segundo capítulo, são apresentadas as sistemáticas da administração municipal 

para planejamento, gestão e financiamento da Assistência Social em Salvador, onde constam 

o detalhamento da estrutura administrativa e as análises dos instrumentos de planejamento do 

período 2014-2017 – PPA, LDOs e LOAs.  

No terceiro capítulo, são apresentadas as principais informações sobre as avaliações da 

Assistência Social em Salvador, tanto sobre resultados quantitativos – bens e serviços oferecidos 

–, como qualitativos – impactos nas condições de vida da população.  

Ao final, estão sumariadas as conclusões e apresentadas algumas sugestões para 

futuros estudos acerca da implementação da política pública de Assistência Social, no 

município de Salvador.  
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CAPÍTULO 1: ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

 

 

Até 1930, o Brasil viveu um período de quase completa ausência de participação do 

Estado nas ações assistenciais. Nos períodos que se seguem, de 1930 até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a Assistência Social e a filantropia mantiveram uma relação 

permanente e oficialmente legitimada pelo Estado, com vistas a conciliar as tensões e os 

conflitos de classes decorrentes da questão social, numa relação onde o Estado executava 

apenas ações emergenciais, utilizando-se, para as demais ações da área social, da delegação de 

responsabilidade às organizações religiosas e da sociedade civil, mediante repasse de recursos.  

Mesmo com as diversas mudanças políticas ocorridas no país ao longo do período 

1930-1988, a assistência social manteve, de forma mais ou menos intensa, as mesmas práticas 

clientelistas, assistemáticas, de caráter focalizado e com traços conservadores, operadas por 

sujeitos institucionais desarticulados, mediante programas sociais definidos sob a lógica da 

concessão e da dádiva (COUTO apud CARVALHO, 2008). Como consequência, as 

estratégias de enfrentamento da questão social foram historicamente forjadas como mecanismo 

de conciliação dos conflitos de classes, para fortalecer o projeto societário vigente, 

desconsiderando a perspectiva de direito da classe subalternizada. 

Apenas a partir da Constituição Federal de 1988, foi inaugurada no país uma política 

pública de Assistência Social como dever do Estado e direito de cidadania, que deveria 

estender a proteção social não-contributiva a todos que dela necessitassem. 

Nesse primeiro capítulo da pesquisa, a experiência brasileira na Assistência Social 

será apresentada de acordo com o perfil de regulação política, econômica e social 

prevalecente em cada período, segundo a trilha percorrida por Pereira (2006), que estabelece 

um quadro temporal na caracterização do modelo de assistência social promovida no país. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

Até a década de 1930, “a economia brasileira era agroexportadora e o sistema político 

caracterizado pela ausência de planejamento social. O Estado quase não exercia papel de 

agente regulador da área social”, deixando esse trabalho a cargo de outras instâncias, como: 

“o mercado”, “a iniciativa privada não mercantil”, e “a policia, que controlava, 

repressivamente, a questão social então emergente” (PEREIRA, 2006, p.127-128). 
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No referido período, a pobreza e a indigência não eram apreendidas no país como 

expressões da questão social, mas, apenas, “como uma disfunção pessoal dos indivíduos [...], 

os quais eram encaminhados para o asilamento ou internação” (CARVALHO, 2008, p.12). As 

ações assistenciais daquela época eram realizadas com a preocupação caritativa ou 

beneficente, de inciativa da Igreja Católica, primeiramente de caráter repressivo e, 

posteriormente, higienista, para “responder à pressão das novas forças sociais urbanas” 

(IAMAMOTO, 2014, p.254) e ao incômodo que causavam na sociedade burguesa da época, 

“pela presença nas ruas de órfãos, vagabundos, delinquentes, escravos e até imigrantes” 

(MESTRINER, 2001, p.41), após o longo período de escravismo e com a introdução do 

trabalho assalariado, que inaugurou o capitalismo liberal no país. 

A influência da Igreja Católica se intensificara a partir da Encíclica Rerum Novarum, 

do Papa Leão XIII, de 1891, na qual o Papa afirmara que deve existir “a concordância das 

classes e não a luta entre elas”, apontando como “causa da situação trágica e decadente” da 

classe operária “o liberalismo e o socialismo” (AGUIAR, 2011, p. 28) e apelando para que os 

operários se associem e restaurem os costumes cristãos.  

Em 1931, o Papa Pio XI, através da Encíclica Quadragesimo Anno, com o tema “sobre 

a restauração e aperfeiçoamento da ordem social em conformidade com a lei evangélica”, 

analisa questões como, “direito de propriedade, relação capital e trabalho, liberação do 

proletariado, salário justo, passa a falar sobre a restauração da ordem social”, alegando que 

“são de absoluta necessidade duas coisas: a reforma das instituições e a emenda dos 

costumes” (AGUIAR, 2011, p. 29). Também na Encíclica Divini Redemptoris, de 1937, o 

Papa Pio XI, afirma que “é preciso erradicar o individualismo gerado pelo tipo de economia 

liberal e impedir o crescimento do comunismo” (ibdem), para que, sob a inciativa dos cristãos, 

sejam promovidas ações em favor da classe operária e da luta por uma legislação social.  

Naquele contexto, o movimento da Ação Católica teve como missão “a divulgação da 

doutrina da Igreja em vista à reforma social”, engajando-se na reconstrução da sociedade, 

“sem participar da política partidária enquanto movimento” (AGUIAR, 2011, p. 30-31). 

Aguiar (ibdem) enfatiza que, no Brasil, a Igreja aos poucos coloca em prática as diretrizes das 

Encíclicas Papais, através de inciativas como a formação do laicato, a conquista dos 

intelectuais, a fundação das faculdades católicas e a aproximação com o governo, do qual 

havia se distanciado desde a Proclamação da República. 
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Em resumo, o período da Primeira República, de 1889 a 1930, se caracteriza como um 

modelo de política social Laissefairiano
8
, que não contemplava “nem um mínimo de renda 

como provisão ínfima, de estilo liberal” (PEREIRA, 2006, p.129). Das principais inciativas 

adotadas pelo Estado naquele período, destacam-se: 

[...] criação, em 1923, dos Departamentos Nacionais do Trabalho e da Saúde, 

do Código Sanitário, da Lei Elói Chaves – relativa à previdência social –, 

além de uma legislação esparsa, de efeito mais retórico do que prático, 
voltada para regulação e a provisão de contingências ligadas ao trabalho – 

acidentes, férias, trabalho do menor e da mulher, velhice, invalidez, morte, 

doença e maternidade. (PEREIRA, 2006, p.128) 
 

Portanto, até 1930, no Brasil, as ações assistenciais foram basicamente repressoras e 

higienistas, com algumas poucas iniciativas mutualistas. Somente a partir de 1930, as 

instituições sociais se expandiram no país, “como resposta às necessidades do processo de 

industrialização e de enquadramento da população urbana nos marcos desse aprofundamento 

do modo de produção”, como afirmam Iamamoto e Carvalho (2014, p.255), se referindo ao 

capitalismo industrial que então se instalou no país.  

De 1930 a 1945, no período conhecido como Getulismo – compreendendo o Governo 

Provisório, o Governo Constitucional e o Estado Novo –, a principal característica “foi a 

passagem da economia agroexportadora para a urbano-industrial” (PEREIRA, 2006, p.130). 

No campo da proteção social, ao lado de instituições de origem caritativa e mutualista, 

criadas no Império e na República Velha, para socorro médico e amparo social, a partir de 

1930, surgem novas formas de organizações sociais, incentivadas pelo Estado, que, 

historicamente assumem conformações diferenciadas, conforme o modelo político vigente 

(MESTRINER, 2001).  

Nesse período surgiram os primeiros cursos de Serviço Social do país, cuja origem se 

deve às ações empreendidas pela Igreja Católica na área social, incialmente, através de grupos 

e associações, que se organizam para a realização de cursos e semanas de estudos, com vistas 

à formação de seu pessoal. Logo após a implantação dos primeiros cursos de Serviço Social, 

foi criado pelo Governo Federal, o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), em 1937, 

cuja instalação oficial ocorreu em 1938, “sendo formado por figuras ilustres da sociedade 

cultural e filantrópica”, que substituíam o “governante na decisão de conceder auxílios e 

subvenções a organizações da sociedade civil”, selando as “relações entre o Estado e 

segmentos da elite” (MESTRINER, 2001, p 58). As funções específicas do CNSS foram 

assim definidas: 

                                                             
8 Relacionado à expressão em francês Laissez-faire, cuja tradução é deixar fazer, se referindo ao liberalismo 

econômico. 
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1. inquéritos e pesquisas sobre as situações de desajustes sociais; 

2. a organização do plano nacional de serviço social, englobando os setores 

público e privado; 
3. sugerir quanto às políticas públicas a serem desenvolvidas pelo governo; 

4. opinar quanto à concessão de subvenções governamentais (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014, p. 265). 
 

É marcante a atuação do Estado para manter a execução das ações assistenciais sob a 

responsabilidade de instituições não-governamentais e para aprofundar seu caráter ajustador 

da conduta social dos operários e de seus familiares, notadamente em relação ao fazer 

profissional do assistente social. Nesse sentido, a finalidade do Serviço Social nas obras 

mantidas pelos poderes públicos e por entidades privadas, foi assim estabelecida pelo CNSS:  

[...] diminuir ou suprir as deficiências ou sofrimentos causados pela pobreza 

e pela miséria ou oriundas de qualquer outra forma de desajustamento social 
e de reconduzir tanto o indivíduo como a família, na medida do possível, a 

um nível satisfatório de existência no meio em que habitam. (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014, p. 264) 
 

A segunda iniciativa do Estado na área da assistência social foi a criação da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), em 1942. Àquela época, os governos estaduais e municipais 

passaram a desenvolver ações assistenciais tanto por inciativa própria, como em parceria com 

a LBA, por meio da ação conjunta das primeiras-damas dos estados e municípios.  

Ressalte-se que o CNSS atuou basicamente na “manipulação de verbas e subvenções, 

como mecanismo de clientelismo político” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p.264-265), e 

suas funções foram exercidas, na prática, pela LBA, que possuía os seguintes objetivos 

estatutários básicos: 

1. executar seu programa, pela fórmula do trabalho em colaboração com o 
poder público e a iniciativa privada;  

2. congregar os brasileiros de boa vontade, coordenando-lhes a ação no 

empenho de se promover, por todas as formas, serviços de assistência 
social; 

3. prestar, dentro do esforço nacional pela vitória, decidido concurso ao 

governo; 
4. trabalhar em favor do progresso do serviço social no Brasil. (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014, p. 265) 
 

Além do CNSS e da LBA, no período de 1930-1945, as principais medidas de 

proteção social foram:  

 Na década de 1930: criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da 

Carteira de Trabalho, da Legislação Trabalhista, do Ministério da Educação e Saúde e 

dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs); 

 Na década de 1940: instituição do salário mínimo; promulgação da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), da Lei Orgânica do Ensino Comercial e da nova legislação 
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sobre acidentes de trabalho; instituição do imposto sindical; criação do serviço Especial 

de Alimentação da Previdência Social (SAPS), do Serviço Especial de Saúde Pública 

(SESP), do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU); do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Departamento Nacional da 

Criança, da Comissão Nacional de Alimentação e da Fundação da Casa Popular. 

Com base nos ensinamentos de Mestriner (2001), a centralidade das relações das 

organizações sociais sujeitas à regulação do Estado no período compreendido entre 1930 e 

1945, pode ser caracterizada como filantropia disciplinadora no enfrentamento da questão 

social, com vistas ao enquadramento dos indivíduos às normas técnicas.  

Quanto à tipologia, as instituições assistenciais então existentes, são assim classificadas: 

materno-infantil (hospitais, ambulatórios e postos de saúde); de proteção à infância (orfanatos, 

creches e internatos); de educação (educandários, de assistência pré-primária, primária, 

profissionalizante, educação de anormais, educação e reeducação de adultos); de proteção a 

jovens (organizações da juventude e escolas profissionalizantes); de formação (Centros de 

Estudos e Ação Social e escolas de Serviço Social, Movimento Católico Laico, Ação Católica e 

círculos operários); instituições religiosas protestantes, espíritas e evangélicas (albergues, 

centros de juventude, abrigos, instituições para deficientes físicos e mentais). 

Em resumo, no período entre 1930 e 1945, o planejamento do governo não abrangia as 

ações assistenciais e, apesar da extensa regulamentação sobre proteção social, a sua 

subordinação aos interesses econômicos, com a legitimação do Estado, não permitiu que as 

medidas adotadas promovessem a efetiva mudança do padrão de proteção social praticado no 

período anterior.  

Entre outubro/1945 e janeiro/1946, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José 

Linhares, foi indicado pelas forças Armadas para exercer a presidência do país, após a 

deposição de Getúlio Vargas, dando início ao período considerado democrático-populista, 

compreendido entre 1945-1964. Durante o Governo de Linhares foi criado o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC), que inaugura as ações educacionais de natureza 

profissionalizante, promovidas pela filantropia partilhada entre Estado e empresariado. 

Diferentemente do período do Getulismo, no intervalo de tempo compreendido entre 

1945 e 1964, assumiram o governo do país diversos presidentes
9
. Num esforço de síntese do 

relato de Pereira (2006), as principais medidas de proteção social desse período foram:  

                                                             
9
 Gaspar Dutra (janeiro/1946-janeiro/1951); Getúlio Vargas (janeiro/1951-agosto/1954); Café Filho (agosto/1954-

novembro/1955); Carlos Luz (novembro/1955); Nereu Ramos (novembro/1955-janeiro/1956); Juscelino Kubitschek 

(janeiro/1956-janeiro/1961); Jânio Quadros (janeiro/1961-agosto/1961); Ranieri Mazzilli (agosto/1961-setembro/1961); e 
João Goulart (setembro/1961-abril/1964). 
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Na década de 1940 (governo Dutra): criação do Plano SALTE (Saúde, Alimentação, 

Transporte e Energia) – o primeiro a incluir setores sociais como saúde e alimentação; criação 

do Serviço Social do Comércio (SESC) e do Serviço Social da Indústria (SESI); 

 Na década de 1950 (governo Vargas): planejamento central com ênfase na economia 

nacionalista; criação do Plano de Reaparelhamento Econômico, ou Plano Later; e 

aumento do salário mínimo, após oito anos de congelamento, com ajustes periódicos, 

mas sem recuperar as perdas; 

 Na década de 1950 (governo Kubitschek): baixa gestão governamental da política 

social e deslocamento do seu eixo trabalhista para o de investimento em capital 

humano, com foco no crescimento da economia; discurso internacionalista, voltado 

para investimentos do capital externo no Brasil; preocupação com questões regionais, a 

exemplo da criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); 

criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento, para estudo e equacionamento dos 

problemas nacionais no prazo de cinco anos; 

 Na década de 1960 (governos Quadros e Goulart): mobilização das massas na luta por 

reformas socioeconômicas, para enfretamento da estagnação da economia, do 

endividamento externo, da incapacidade de inversões privadas em novas atividades 

produtivas e da pressão inflacionária; criação do Estatuto do Trabalhador, da 

Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), do 13º salário e do salário-

família para o trabalhador urbano; e promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social 

(LOPS), com ênfase na assistência médica e uniformização de benefícios e serviços 

prestados pelos antigos IAPs (exceto para trabalhadores rurais e domésticos). 

Segundo Pereira (2006, p.130), no referido período, o planejamento passou a ser 

valorizado pelo governo federal, mas, no âmbito da política social, “se operavam barganhas 

populistas entre Estado e parcelas da sociedade”, sendo a questão social “transformada em 

querelas reguladas jurídica ou administrativamente e, portanto, despolitizada”. Ao longo do 

período 1945-1964, sob a centralidade de uma filantropia profissionalizante, o governo, 

embora exercendo o papel regulador das ações de assistência social, manteve sempre o foco 

no crescimento econômico, principalmente na indústria e no comércio, que demandavam a 

educação profissionalizante, promovida por instituições criadas pelo Estado e o empresariado, 

a exemplo do SENAC, SESI e SESC. 

No governo de Goulart (1961-1964), a mobilização das massas pelas reformas 

socioeconômicas culminou com a apresentação do Plano Trienal para Reformas 

Institucionais de Base, “uma proposta mais progressista de política social”, voltada para 
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reformas de base, nas áreas “administrativa, bancária, fiscal e agrária”, como também de 

“mudanças no sistema eleitoral, na organização urbana, na educação superior e na relação 

prevalecente do país com o capital estrangeiro”, o que “provocou inquietações conservadoras, 

levando a burguesia industrial e a classe média (que temiam o socialismo) a se rearticularem 

com as velhas forças agromercantis para agir contra Goulart” (PEREIRA, 2006, p.133-134), 

resultando no governo militar instalado no país a partir de 1964. 

No período de 1964 a 1985, o país foi governado por cinco presidentes militares
10

. 

Segundo Pereira (2006, p.135), no período do governo militar, o Estado aprofundou a sua 

organização “tecnocrática e centralizada”, com base no pacto forjado entre as elites civis e 

militares, com a aprovação da classe média assustada com o turbulento período anterior.  

De início, entre 1964 e 1966, foi adotado um liberalismo conservador, em continuidade 

às iniciativas populistas do período anterior. Entretanto, a partir de 1967, foi realizada uma 

reforma administrativa que privilegiou “o planejamento direto, a racionalização burocrática e 

a supremacia do saber técnico sobre a participação popular” (PEREIRA, 2006, p.135), 

prevalecendo uma direção política autoritária e um modelo econômico concentrador, focado 

na valorização do capital estrangeiro. Nessa perspectiva, o que foi desenvolvido na área social 

durante o governo militar, foi orientado para o crescimento econômico, em detrimento da 

assistência à classe operária. A intervenção do Estado na economia, naquele período, segundo 

Pereira (2006, 136) ocorreu, entre outras formas, mediante: 

[...] esvaziamento do poder de pressão dos sindicatos e de suas funções 

específicas; proibição de greves e substituição da Justiça do Trabalho pelo 
Executivo federal no processo de decisão dos reajustamentos salariais. 
 

A partir de 1975, a tentativa de o governo militar de ampliar a abrangência da política 

social, por meio da distribuição de bens e serviços sob a regulação do Estado, com vistas a 

reduzir as pressões existentes contra o regime, não foi exitosa, devido à recessão provocada 

pela crise econômica mundial.  

Com base em Pereira (2006, 138-148), no período 1964-1985, podem ser destacadas 

as seguintes medidas de proteção social: 

 1964-1966 (governo Castelo Branco): criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor (FUNABEM), que incorporou as atribuições do Serviço de Assistência a 

Menores, e das respectivas Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEMs), 

                                                             
10

 Castelo Branco (abril/1964-março/1967); Costa e Silva (março/1967-agosto/1969); Garrastazu Médici 

(outubro/1969-março/1974); Ernesto Geisel (março/1974-março/1979); e João Figueiredo (março/1979-

março/1985). No período de setembro e outubro/1969, devido a problemas de saúde de Costa e Silva, uma Junta 

Militar Provisória assumiu o governo. 
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do Banco Nacional de Habilitação (BNH), do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), implicando a extinção 

da estabilidade no trabalho; 

 1967-1969 (governo Costa e Silva): período em que a política social esteve mais 

orientada para o crescimento econômico, sem iniciativas voltadas para a satisfação de 

necessidades da população mais vulnerável; o BNH se voltou para o atendimento da 

classe média; o INPS se vinculou à assistência médica privada; e a política 

educacional priorizou a qualificação de pessoas para o desenvolvimento econômico; 

 1970-1973 (governo Médici): criação do Programa de Redistribuição de Terras e de 

Estímulo à Agricultura do Norte e do Nordeste (PROTERRA), do Programa do 

Trabalhador Rural para a Previdência Social (FUNRURAL) – desativado em 1977, do 

Programa de Integração Nacional, do Programa de Integração Social (PIS), do 

Programa de Fundação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); adoção de 

políticas sociais compensatórias voltadas para a população de baixa renda, como 

incorporação no sistema previdenciário urbano de ocupações não reguladas pela CLT 

(os autônomos e empregados domésticos); investimentos em educação, saúde, 

habitação, nutrição direcionadas aos mais pobres, como a criação da Central de 

Medicamentos (CEME), do Programa de Assistência Social ao Trabalhador Rural; 

formação de um fundo social voltado para atendimento às demandas habitacionais das 

famílias de baixa renda, não atendidas pelo SFH; implantação de programas 

semiprofissionalizantes, para universalização do ensino do 1º grau e de programas de 

saúde e educação alimentar para o pré-escolar; 

 1974-1979 (governo Geisel): II Plano Nacional de Desenvolvimento, abrangido por 

duas fases distintas – a primeira de prosperidade econômica e a segunda de crise 

econômica e formas autoritárias de controle político; ampliação das políticas sociais 

como respostas estratégicas aos descontentamentos da sociedade civil
11

 – com ênfase na 

redução dos focos de pobreza absoluta; inovações técnicas e administrativas no serviço 

público com o objetivo de preparar os órgãos e entidades para o atendimento às 

demandas sociais – criação de órgãos e mecanismos globais de formulação, coordenação 

e execução de políticas sociais, como o Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), o 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e o Sistema de Indicadores Sociais; 

                                                             
11

 Mobilização por democracia envolvendo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associação Brasileira 

de Imprensa (ABI), a Igreja Católica Progressista e a União Nacional dos Estudantes (UNE), além de categorias 

sociais como feministas, donas de casa, funcionários públicos, frações do empresariado e a classe operária do 

ABC paulista (PEREIRA, 2006). 
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instituição de mecanismos e instrumentos de ação setoriais para coordenar a formulação, 

execução e controle da política social nas respectivas áreas de competência, como o 

Conselho Nacional de Política de Emprego, o Conselho Federal de Mão-de-Obra, o 

Sistema Nacional de Saúde, o Ministério de Previdência e Assistência Social e o 

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social; estabelecimento de instrumentos 

de mobilização do setor privado, para apoiar a execução de políticas sociais, 

especialmente por meio de incentivos fiscais e financeiros; implantação de programas 

específicos de desenvolvimento social e ações sanitárias para a região Nordeste e para a 

Amazônia; criação do Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos (CSU) e do 

Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano; criação de diretrizes na área do 

trabalho, destinação de recursos para o setor e definição de políticas de preparação de 

mão-de-obra, de emprego e retribuição ao trabalho, de proteção ao trabalho e de apoio 

técnico em geral; reformulação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), criação do 

Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento no Nordeste (PIASS), do 

Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAM), do Programa de Saúde 

Materno-Infantil (PSMI), dos Programas de Bem-Estar do Menor, do Sistema Nacional 

de Emprego (SINE), do Programa Nacional de Desenvolvimento de Comunidades 

Rurais (PRODECOR), dos Programas de Atendimento ao Pré-Escolar e ao Ensino de 1º 

Grau, do benefício previdenciário para maiores de 70 anos e para inválidos – a Renda 

Mensal Vitalícia; anistia e restituição dos direitos civis e políticos aos cidadãos cassados 

pelo regime militar (1979); 

 1980-1985 (governo Figueiredo): desarticulação das iniciativas de proteção social 

ocorridas no governo Geisel; corte de gastos sociais e encolhimento das políticas 

sociais públicas, devido à crise fiscal do Estado, decorrente da conjuntura 

internacional recessiva, elevação do déficit público e endividamento externo. 

Pereira (2006) alega que medidas adotadas por esse último governo militar causou a 

queda real dos salários e o aumento do desemprego e da pobreza, gerando a mobilização da 

sociedade, inclusive das camadas mais populares, reivindicando democracia e ampliação dos 

direitos de cidadania, além da campanha pelas eleições diretas para Presidência da República 

– “Diretas Já”. 

Mesmo depois de encerrado o governo militar, a mobilização da sociedade continuou, 

resultando na convocação da Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, numa fase de 

reconhecida transição democrática, que durou de 1985 a 1988 e culminou com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 – a Constituição Cidadã. 
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Nesse período, a atenção dos constituintes esteve voltada prioritariamente para as 

políticas sociais e a necessidade de uma nova concepção de proteção social, com a instituição 

de um padrão de financiamento e gestão – com base na construção de um pacto federativo de 

descentralização de responsabilidades e recursos da esfera federal para a estadual e a 

municipal –, e de mecanismos institucionais de participação social e política da população, 

como a municipalização, o plebiscito, o referendo e a ação popular, bem como mecanismos de 

controle democrático, como os conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos, com 

caráter deliberativo e representação paritária entre Estado e sociedade, como lembra Pereira 

(2006, p.152): 

Os conceitos de “direitos sociais”, “seguridade social”, “universalização”, 
“equidade”, “descentralização político-administrativa”, “controle democrático”, 

“mínimo sociais”, dentre outros, passaram, de fato, a constituir categorias chave 

norteadoras da constituição de um novo padrão de política social a ser adotado 
no país. 
 

Afinal, em 1988, a Constituição Federal reconhece a Assistência Social como política 

social pública, com a criação de uma nova matriz, que aponta para um caráter garantista de 

direitos e condições dignas de vida, inserindo-a no campo da Seguridade Social, juntamente 

com a Saúde e a Previdência.  

Nesse sentido, a Seguridade Social foi concebida como um conjunto integrado de 

proteção social pública, que, com inovações conceituais e institucionais, reuniu essas três 

políticas sociais, de acordo com os seguintes critérios: Saúde universal e gratuita, através do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sob a forma de rede integrada, descentralizada e 

regionalizada, para o atendimento igualitário de toda a população; Assistência Social, política 

social de caráter não-contributivo, como dever do Estado e direito social, para quem dela 

necessitar, fundada nos princípios da descentralização e da participação, como formas de 

democratização da sua gestão; e Previdência Social, de caráter contributivo, com igualdade de 

direitos para trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. 

Segundo essa concepção, o art. 203 da CF/1988 estabelece que a Assistência Social 

deve ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, tendo como 

objetivos centrais a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e 

às pessoas com deficiência, além da promoção da integração ao mercado de trabalho.  

Dessa maneira, a CF/1988 transformou em sujeitos de direitos, todos os que necessitem 

da Assistência Social, com o objetivo de romper com a prática assistencialista de favor, benesse 

ou caridade, historicamente praticada no país, principalmente para segmentos sociais com suas 
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necessidades básicas comprometidas, como: família, gestante, nutriz, criança, adolescente, 

idoso, pessoa com deficiência, desempregado, entre outros (PEREIRA, 2006, 156). 

Destaque-se, ainda, que a classe trabalhadora obteve diversas conquistas na CF/1988, 

que beneficiaram principalmente o trabalhador empregado, dentre as quais: redução da 

jornada semanal de trabalho de 48 horas para 44 horas; férias anuais remunerada e mais 1/3 

de salário; extensão do FGTS a todos os trabalhadores; estabilidade no emprego dos 

funcionários públicos após dois anos de contrato; ampliação de 90 para 120 dias do período 

de licença à gestante; licença paternidade; direitos iguais para todos os trabalhadores 

(urbanos, rurais e domésticos); fixação de valor mínimo de remuneração de horas 

extraordinárias de trabalho; vinculação da aposentadoria ao salário mínimo, para segurança 

dos inativos; extensão aos aposentados dos benefícios concedidos aos trabalhadores ativos, 

inclusive do 13º salário e aumentos salariais; reconhecimento do direito de greve e da 

liberdade e autonomia dos sindicatos; inclusão de seguro-desemprego como direito dos 

trabalhadores urbanos e rurais; pagamento no âmbito do PIS/PASEP, de abono anual de um 

salário mínimo a trabalhadores com remuneração mensal de até dois salários mínimos. 

Em resumo, as principais inovações introduzidas na área social pela CF/1988 foram: a 

maior responsabilidade do Estado na regulação, no financiamento e na provisão de políticas 

sociais; a universalização do acesso a benefícios e serviços; a ampliação do caráter 

distributivo da seguridade social, como um contraponto ao seguro social, de caráter 

contributivo; e o controle democrático atribuído à sociedade sobre os atos e decisões estatais.  

Entretanto, os avanços sociais promovidos pela CF/1988 causaram reação nos setores 

conservadores e no governo, como consequência, varias medidas contra-reformistas foram 

adotadas entre 1987 e 1990, a exemplo de: utilização de práticas assistencialistas pulverizadas 

e passíveis de manipulação clientelista e fisiologista, em decorrência da deficiência de 

transparência e controle; descontinuidade de várias iniciativas de reforma; cortes 

orçamentários e retrocessos institucionais; adiamento da aprovação das normas 

regulamentadoras dos avanços; e descumprimento de dispositivos constitucionais. 

A transição democrática ocorreu, portanto, num contexto de avanços e retrocessos, 

marcados pelas contradições que permearam a construção histórica da Assistência Social no 

país, aliado às crises econômicas que caracterizam o capitalismo tardio. Para agravar as 

tensões existentes no país durante a transição democrática, o primeiro presidente da república 

após o governo militar, José Sarney (março/1985-março/1990), assumiu a presidência, 

inicialmente na condição de presidente interino, em decorrência do falecimento de Tancredo 
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Neves, que havia sido indicado para presidente da república mediante eleição indireta, mas 

que faleceu antes de assumir o cargo. 

Em relação à atuação das instituições filantrópicas no período da transição 

democrática, Mestriner (2001), afirma que, na forma de organizações não-governamentais, 

movimentos de defesa de diretos e novos movimentos sociais, essas instituições atuavam num 

modelo de transição entre a benemerência e a assistência social, ressaltando que os 

movimentos de defesa de direitos e os movimentos sociais, surgidos no período, tiveram uma 

atuação fundamental para a construção da Assistência Social, no período subsequente. 

 

 

1.2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESDE 1988 

 

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, “que institui a Seguridade 

Social, elevando a Assistência Social ao status de Política Pública [...] voltada ao 

enfrentamento da pobreza e articulada a outras políticas do campo social, comprometidas com 

a garantia de direitos e de condições de vida dignas” (COUTO et al, 2017, p.13), a Lei 

Federal n.º 8.742/1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social – Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS), se constitui no segundo marco legal na direção da criação da 

Política Nacional de Assistência Social,  

apontando a necessária integração entre o econômico e o social, 

apresentando novo desenho institucional; propondo também a participação 

da população e o exercício do controle da sociedade na gestão e execução da 
Política de Assistência Social. (COUTO et al, 2017, p.14) 
 

A LOAS inicia o movimento de definição da responsabilidade social do Estado 

brasileiro, contribuindo para o reconhecimento público da legitimidade das demandas dos 

usuários e para a ampliação de seu protagonismo social, estabelecendo: 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. (BRASIL, 

1993) 
 

Essa nova concepção da Assistência Social, como direito social e dever do Estado, 

contemplada pela CF/1988 e, posteriormente, regulamentada pela LOAS em 1993, deu inicio 

ao processo de construção da gestão pública e participativa da Assistência Social, por meio 

dos conselhos deliberativos paritários e das conferências de âmbito nacional, estadual, do 

Distrito Federal e municipal. 
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Ao definir como diretrizes da política de Assistência Social a descentralização 

político-administrativa, a participação da população e o comando único, a LOAS fez aflorar o 

debate acerca da necessidade de negociações entre as esferas — federal, estadual e municipal, 

para a construção do novo pacto federativo. As primeiras inciativas para regulamentação 

desse pacto ocorreram através das Normas Operacionais Básicas NOB/1997 e NOB/1998. 

A NOB/1997 definiu a competência dos entes, os níveis de gestão, a operacionalização 

e a sistemática de financiamento, os critérios de partilha e de prestação de contas dos serviços, 

benefícios, programas e projetos socioassistenciais e instituiu a Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), de caráter consultivo, com representantes dos três níveis de governo, para 

discutir e pactuar acerca dos aspectos relativos à gestão da política, num modelo de gestão 

“fundado nas relações intergovernamentais, como estratégia capaz de revisar o papel do 

Estado no campo da Assistência Social” (BRASIL, 2005, p.83). O modelo foi proposto em 

dois níveis de gestão da Assistência Social (ibdem):  

1) a gestão estadual, pela qual o Governo do Estado recebe os recursos da 
instância federal advindos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 

para o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), com a função de 

coordenar e apoiar técnica e financeiramente serviços, programas, projetos e 
benefícios, celebrar e gerenciar diretamente convênios com as entidades 

localizadas nos municípios que ainda não cumpriam os requisitos do art. 30 

da LOAS. A instância estadual também deveria executar programas e 
projetos de caráter regional e complementar; 2) quanto a gestão municipal, o 

município receberia diretamente recursos do nível federal, via repasse do 

FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). Nesse nível, a 

gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais estaria sob 
a competência da esfera municipal. 
 

Apesar da NOB/1997 definir os níveis de gestão, a provisão das ações de proteção 

social manteve o modelo convenial de repasse de recursos entre os três níveis de governo, 

pois, até então, não havia sido implantado o sistema único que viabilizasse as condições de 

complementaridade e cooperação intergovernamental para o cofinanciamento da política com 

repasses fundo a fundo. 

A NOB/1998 ampliou o projeto de reforma da Assistência Social, definindo as 

diretrizes básicas para sua consecução, conceituando e definindo estratégias, princípios e 

diretrizes para operacionalizar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

evidenciando as condições de financiamento dos serviços, programas e projetos, fixando os 

critérios de partilha dos recursos da Assistência e as competências dos Conselhos de 

Assistência Social e das Comissões Intergestores Bipartites e Tripartites, como instâncias de 

negociação e pactuação entre as esferas de governo, para definir a corresponsabilidade na 

gestão da Assistência Social. A NOB/1998 também: 
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[...] ampliou as atribuições dos Conselhos de Assistência Social e propôs a 

criação de espaços de negociação e pactuação, de caráter permanente, para a 

discussão quanto aos aspectos operacionais da gestão do sistema 
descentralizado e participativo da Assistência Social. Esses espaços de 

pactuação foram denominados de Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que passaram a ter caráter deliberativo 

no âmbito operacional na gestão da política. A CIT foi constituída pelas três 
instâncias gestoras do sistema: a União, representada pela então Secretaria de 

Assistência Social (SAS), os estados, representados pelo FONSEAS e os 

municípios, representados pelo CONGEMAS. (BRASIL, 2005, p.83) 
 

Assim, ficaram definidas as instâncias de negociação e pactuação entre gestores acerca 

dos aspectos operacionais da PNAS: a Comissão Intergestores Tripartite (CIT)
12

, no âmbito 

nacional; e a Comissão Intergestores Bipartite (CIB)
13

, no âmbito estadual. Os órgãos gestores 

federal e estaduais ficaram responsáveis pelo provimento, às respectivas comissões 

intergestores, da infraestrutura e dos recursos materiais, humanos e financeiros para viabilizar 

o seu efetivo funcionamento. 

Todas essas iniciativas fazem parte do que Raichelis (2012, p.17), chama de 

“movimento reformulador”, que ganhou força para romper com o “histórico conservadorismo” 

e entrar na rota da efetivação da Assistência Social como política pública de direitos de 

cidadania. Entretanto, na opinião da referida autora, esse movimento não se deu de forma 

harmônica na sociedade, em decorrência da cultura política, patrimonialista e autoritária, que 

aliada à visão liberal de pobreza, como imprevidência do indivíduo, revelou a continuidade do 

lado perverso das relações sociais, no qual o trabalho protegido e os direitos sociais não se 

concretizam para a maior parte da população. Nesse sentido, a autora afirma que: 

O campo da assistência social, de fato, só iniciou o seu movimento 

mobilizador, a partir da aprovação da LOAS, com pouca tradição de 
interlocução política na esfera pública, caudatário de forte herança vinculada 

à filantropia e à benemerência, cercado de imprecisões conceituais e movido 

a frágil institucionalidade. (RAICHELIS, 2012, p.15) 
 

Sobre as dificuldades que afloraram após a promulgação da CF/1988, Pereira (2006, 

p.159) explica que foi quando ocorreu “o período da história da proteção social brasileira que 

mais enfaticamente incorporou as determinações externas de mudanças econômicas e políticas”, 

                                                             
12 A CIT é integrada pelos seguintes entes federativos: União, representada pelo órgão gestor federal da política 

de assistência social; estados e Distrito Federal, representados pelo Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado 
de Assistência Social (FONSEAS); e municípios, representados pelo Colegiado Nacional de Gestores 

Municipais de Assistência Social (CONGEMAS) (BRASIL, 2012, p.52). O FONSEAS e o CONGEMAS são 

entidades sem fins lucrativos que representam, respectivamente, os secretários de assistência social dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios, responsáveis pela indicação dos seus representantes na CIT (ibdem). 
13 A CIB é integrada pelos seguintes entes federativos: estado, representado pelo órgão gestor estadual da 

política de assistência social; e municípios, representados pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de 

Assistência Social (COEGEMAS) (BRASIL, 2012, p.52). Os COEGEMAS são entidades sem fins lucrativos 

que representam os secretários municipais de assistência social no âmbito do respectivo estado, responsáveis 

pela indicação das suas representações nas CIBs (ibdem). 
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e que a globalização da economia foi um dos aspectos que mais favoreceu a disseminação do 

neoliberalismo, ao lado das inovações tecnológicas, da “debilidade estrutural do paradigma 

keynesiano/beveridgiano/fordista de produção e reprodução social, [...] [da] derrocada do 

socialismo real e [do] enfraquecimento dos partidos e das organizações de esquerda”. 

Importante relembrar que, no período imediatamente posterior à promulgação da 

Constituição Cidadã, se instalou no país uma política neoliberal, com base fundamentalmente 

na estabilização da economia, na liberalização do comércio e na privatização de bens e 

serviços públicos, promovendo uma profunda alteração da relação entre o Estado e a 

sociedade no processo de proteção social, com efeitos negativos sobre as condições de 

trabalho e de vida da classe trabalhadora. 

As primeiras medidas neoliberalistas foram adotadas no governo Collor de Melo, em 

1990, entre as quais se destacam: implantação de políticas fiscais e monetárias restritivas; 

desindexação da economia; achatamento salarial; privatização de estatais; desregulamentação 

de atividades econômicas; abertura da economia ao capital internacional com suspensão de 

barreiras tarifárias para compras no exterior e para importações. 

A partir de então, o neoliberalismo no país passou por diversas fases, nas quais a 

proteção social, entre avanços e retrocessos, assumiu características diferenciadas, orientadas 

segundo as prioridades de governo, entre crescimento econômico e desenvolvimento social, até 

a instituição da Política Nacional de Assistência Social, em 2004, no governo Lula da Silva. As 

principais decisões em relação à Assistência Social, em cada período de governo, foram: 

 1990-1992 (governo Fernando Collor): deficiência na coordenação institucional da 

Assistência Social; demissão de funcionários públicos para atender às metas da 

reforma administrativa, integrante da reforma do Estado; oposição aos novos direitos 

constitucionais; práticas assistencialistas; rejeição ao padrão de seguridade social da 

CF/1988; veto ao projeto da LOAS; estagnação do sistema de proteção social;  

 1992-1995 (governo Itamar Franco
14

): melhoria da renda das pessoas mais pobres, 

residentes em regiões metropolitanas, com a respectiva ampliação da capacidade de 

consumo, em decorrência do controle da inflação e da estabilização da moeda, via Plano 

Real; aprovação da LOAS; liberação dos recursos para pagamento do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC); reajustes dos benefícios previdenciários dos aposentados 

                                                             
14 Itamar Franco assumiu a Presidência da República, em 1993, na condição de vice-presidente de Fernando 

Collor, que foi afastado da presidência por força de um processo de impeachment. 
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em 147%; readmissão de funcionários demitidos no governo anterior; Plano de Combate 

à Fome e à Miséria pela Vida (PCFMV)
15

;  

 1995-2003 (governo Fernando Henrique): extinção da LBA e implantação do Programa 

Comunidade Solidária, como estratégia de combate à pobreza, embora com diretrizes 

descoladas das fixadas na CF/1988 e na LOAS/1993; criação do Programa de 

Distribuição de Alimento para famílias carentes identificadas pelas prefeituras nas 

regiões de pobreza e, posteriormente, nas comunidades indígenas e acampamentos de 

sem terra, por meios do Programa Comunidade Ativa; criação do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), para transferência de renda às famílias 

carentes, visando eliminar o trabalho de crianças e estimular a sua inserção na escola; 

institucionalização do Programa de Garantia de Renda Mínima, permitindo o repasse de 

apoio financeiro da União aos municípios que operassem programas de renda mínima 

associado à ações socioeducativas em seus territórios; Programa Bolsa Alimentação, 

estabelecendo a complementação da renda de mães gestantes ou amamentando filhos e 

de crianças com idade entre 6 meses a seis anos e onze meses, com riscos nutricionais; 

Programa Auxílio-Gás, auxiliando o orçamento doméstico das famílias atendidas nos 

demais programas de transferência de renda; Projeto Alvorada, repassando recursos para 

municípios com IDH abaixo de 0,50, destinados ao financiamento de ações de combate 

à exclusão social; unificação dos cadastros dos Programas Bolsa Escola e Bolsa 

Alimentação, através do Cadastro Único dos Programas Sociais; Programa Bolsa Renda, 

de transferência de renda para famílias vítimas da seca; Cartão do Cidadão, em forma 

magnética, para as pessoas receberem os benefícios dos programas de transferência de 

renda diretamente na Caixa Econômica Federal;  

 2003-2011 (governo Lula da Silva): aprovação da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), através da Resolução nº 145, do CNAS, de 15/10/2004, da Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS-2005), através 

da Resolução nº 130 do CNAS, de 15/ 07/2005; da Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB/RH/SUAS), como 

um instrumento de gestão do SUAS; criação e regulamentação do Programa Bolsa 

Família; e tipificação em âmbito nacional dos serviços socioassistenciais.  

                                                             
15

 Plano baseado na colaboração entre governo e sociedade, pautado por três princípios-chave: “a solidariedade 

privada; a parceria entre Estado, mercado e sociedade; e a descentralização da provisão social”, concebido pelo 

sociólogo Herbert de Souza e coordenado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEAS) (PEREIRA, 2006, p. 166). 
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O processo de construção da política pública de Assistência Social foi marcado pela 

realização, em dezembro de 2003, da IV Conferência Nacional – intitulada LOAS-10 –, em 

comemoração aos 10 anos da LOAS, como um espaço para definição das novas bases e 

diretrizes para a referida política pública, na perspectiva de um sistema único, descentralizado 

e participativo, para abranger todas as unidades federativas, com vistas a viabilizar o 

cofinanciamento e promover a gestão integrada dos serviços e benefícios da assistência social.  

Nessa perspectiva, a PNAS foi concebida como um conjunto de proteções organizadas 

e dirigidas para a cobertura, redução e prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais, como 

meio de superação dos sérios entraves estruturais que limitavam a consolidação de uma 

política pública de proteção social no país. 

Em 2004, a PNAS foi aprovada com os seguintes objetivos: prover serviços, programas, 

projetos e benefícios de proteção social para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem; 

contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso 

aos bens e serviços socioassistenciais; e assegurar que as ações no âmbito da assistência social 

tenham centralidade na família, e garantam a convivência familiar e comunitária. 

Ressalte-se que a PNAS parte de uma visão social inovadora, pautada numa ética de 

inclusão, proteção e autonomia, mediante uma interpretação ampliada de sociedade, capaz de 

entender que a população tem necessidades, mas também tem possibilidades ou capacidades, que 

podem e devem ser desenvolvidas, e também capaz de identificar, para além das dificuldades, 

ausências, deficiências e fragilidades, também as forças e oportunidades existentes. 

Assim, a Assistência Social, prestada a quem dela necessitar, na qualidade de política 

pública de caráter não-contributivo, concebida pela CF/1988 e regulamentada pela LOAS/1993, 

tem como primeiros instrumentos político-normativos a Política Nacional de Assistência Social, 

aprovada em 2004, pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), e o Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), implantado a partir da aprovação da NOB/SUAS-2005, que 

aperfeiçoa os critérios de cofinanciamento e partilha do SUAS. Para delimitação das 

responsabilidades entre os entes governamentais na consecução dos objetivos da PNAS, a 

NOB/SUAS-2005, em termos gerais, delega aos municípios a responsabilidade pela oferta da 

maior parte das ações socioassistenciais, como também o municiamento, a manutenção e a 

atualização das informações da Rede SUAS. A referida norma também hierarquiza os dois 

níveis de proteção social – básica
16

 e especial
17

. 

                                                             
16 Proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a 

prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 

e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários (BRASIL, 2011). 
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Enquanto a proteção social básica tem como objetivo prevenir situações de risco, 

destinando-se à população que vive em condições de vulnerabilidade decorrentes da pobreza, 

privação e/ou fragilização de vínculos afetivos; a proteção social especial tem como objetivo 

prover atenções socioassistenciais a famílias e indivíduos que se encontram em condição de 

risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso 

sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de 

rua e situação de trabalho infantil, entre outras. 

Através da Resolução CNAS nº 109/2009, foi aprovada a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais
18

 (BRASIL, 2009), segundo os níveis de complexidade definidos 

pelo SUAS, com vistas a assegurar unidade de nomenclatura, conteúdo, padrão de qualidade, 

indicadores, estratégias de atendimento, medidas de prevenção e superação de vitimizações, 

riscos e vulnerabilidades sociais, em todo o território nacional. A tipificação vigente encontra-

se apresentada no Quadro 1.  

 

 

Quadro 1 – Tipificação nacional de serviços socioassistenciais 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA ESPECIAL 

BAIXA COMPLEXIDADE MÉDIA COMPLEXIDADE ALTA COMPLEXIDADE 

• Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF);  

• Serviço de Convivência e Fortaleci-

mento de Vínculos (SCFV);  

• Serviço de Proteção Social Básica 

no domicílio para pessoas com de-

ficiência e idosas. 

• Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indiví-

duos (PAEFI); 

• Serviço Especializado em Aborda-
gem Social;  

• Serviço de Proteção Social a Ado-

lescentes em Cumprimento de Me-

dida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA), e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC); 

• Serviço de Proteção Social Especial 

para Pessoas com Deficiência, Ido-

sas e suas Famílias;  

• Serviço Especializado para Pessoas 

em Situação de Rua.  

• Serviço de Acolhimento Institucio-
nal, nas seguintes modalidades: 

abrigo institucional; Casa-Lar; Casa 

de Passagem; Residência Inclusiva; 

• Serviço de Acolhimento em Repú-
blica;  

• Serviço de Acolhimento em Famí-

lia Acolhedora;  

• Serviço de Proteção em Situações 

de Calamidades Públicas e de 

Emergências. 

Fonte: Brasil (2009, p.10). 

 

 

                                                                                                                                                                                              
17 Proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a 

reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e 

aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos 

(BRASIL, 2011). 
18 Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109/2009, alterada pela 

Resolução CNAS nº 13/2014. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social 

/Normativas/tipificacao.pdf. Acesso em: 10 set 2018. 
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O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é o principal serviço de 

proteção social básica e consiste em um trabalho social de caráter continuado junto às famílias, 

com o objetivo de fortalecer a sua função protetiva, prevenir a ruptura de vínculos e promover o 

acesso a direitos, como programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias (BRASIL, 2009).  

Com o objetivo de complementar o trabalho social com as famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) é realizado em grupos ou coletivos, de modo a garantir aquisições 

progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida. As ações são organizadas 

de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertencimento 

e de identidade, fortalecendo vínculos familiares e incentivando a socialização e a 

convivência comunitária (BRASIL, 2009). O público do SCFV são crianças, adolescentes, 

jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.  

O serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas 

deve contribuir para o acesso dessas pessoas aos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos e a toda a rede socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, serviços 

setoriais e de defesa de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação 

(BRASIL, 2009). Deve oferecer também ações aos familiares, de apoio, informação, orientação 

e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida 

social, sempre ressaltando o caráter preventivo. 

Através da Lei n.º 12.435/2011, que altera a LOAS, foi estabelecido o novo modelo de 

gestão da PNAS, organizado na forma do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

descentralizado e participativo, com objetivo de afiançar a proteção social, a vigilância 

socioassistencial e a garantia de direitos, com centralidade na família e no território.  

A proteção social visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da 

incidência de riscos, especialmente para: a família, a maternidade, a infância, a adolescência e 

a velhice; o amparo a crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado 

de trabalho; a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; e a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal a 

pessoas com deficiência e a idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

A vigilância socioassistencial visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva 

das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e danos. 
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A defesa de direitos visa a garantir o pleno acesso aos direitos, no conjunto das 

provisões socioassistenciais. 

A Lei nº 12.435/2011 dispõe ainda sobre as unidades de referência da PNAS – o Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS)
19

 e os o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS)
20

. Ademais, a referida norma legal estabelece que as proteções 

sociais, básica e especial, devem ser ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, 

diretamente pelos entes públicos (CRAS e CREAS) e/ou pelas entidades e organizações de 

assistência social vinculadas ao SUAS – entidades privadas, sem fins lucrativos, habilitadas 

pelo MDS
21

 para realizar o serviços socioassistenciais de acordo com a tipificação nacional.  

Para o enfrentamento das diversas manifestações da questão social, a LOAS determina 

que a Assistência deve ser realizada de forma integrada às políticas setoriais, para assegurar o 

atendimento das necessidades básicas dos usuários.  

Com esse novo arcabouço, a PNAS passou a requerer equipamento e instrumentos de 

proteção social que favoreçam a participação dos usuários e a maior aproximação possível do 

seu cotidiano, pois nele se constituem os riscos e as vulnerabilidades que se pretende 

enfrentar, visando a garantir as seguranças de acolhida, de convivência familiar e de 

sobrevivência (de rendimento e de autonomia), através dos serviços de proteção básica, de 

baixa complexidade, e de proteção especial, de média e alta complexidade, como também dos 

benefícios dos programas de transferência de renda, principalmente o Bolsa Família
22

 (BF), o 

Benefício de Prestação Continuada
23

 (BPC) e os Benefícios Eventuais
24

.  

                                                             
19 O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência 

e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias (BRASIL, 
2011). 
20

 O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de 

serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou 

contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial (BRASIL, 2011). 
21 Em 27/11/2009, foi aprovada a Lei nº 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de 

assistência social, atribuindo essa competência diretamente ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, além de regular os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social por parte dessas 

entidades. 
22 O Bolsa-Família (BF) é um programa de transferência de renda com condicionalidades, focalizado em famílias 

pobres cadastradas em cada município do país. O BF foi instituído pela Lei Federal n.º 10.836/2004 e regulamentado 

pelo Decreto nº 5.209/2004. O valor do benefício, reajustável por decreto, varia conforme a renda domiciliar per 
capita da família, o número e a idade dos filhos. As condicionalidades incluem a frequência das crianças em escolas, 

creches e unidades básicas de saúde. 
23 O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma transferência mensal de um salário mínimo a pessoa portadora 

de deficiência (de qualquer idade) ou idosa (acima de 65 anos) que tenha, em ambos os casos, renda familiar per 

capita menor que 1/4 do salário mínimo. O BPC foi previsto na CF/1988 e regulamentado pela LOAS/1993. 
24

 Os 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. A concessão e o valor dos benefícios eventuais devem ser definidos pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e 
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Ressalte-se que esse novo arcabouço foi forjado para promover novos patamares de 

desenvolvimento à Assistência Social no país, inclusive pela prestação de serviços 

socioassistenciais de proteção básica de natureza socioeducativa através do PAIF e SCFV. 

Nesse sentido, os serviços socioassistenciais são fundamentais para que os usuários 

acessem informações que lhes possibilite compreender os efeitos causados, sobre os seus 

direitos, pelas medidas econômicas, tanto de corte de recursos destinados a políticas sociais, 

quanto de precarização dos serviços sociais públicos, e o que motiva o Estado a adotar tais 

medidas, de modo a lhes oferecer a oportunidade de analisarem as especificidades que as 

expressões da questão social assumem nesse contexto e de se apropriarem com clareza da 

complexa lógica da Assistência Social na sociedade atual, para desenvolverem condições de 

atingir níveis superiores de atendimento das suas necessidades. 

O SUAS promoveu um avanço significativo no monitoramento e na avaliação da 

satisfação das necessidades dos usuários a partir da instituição do Sistema Nacional de 

Informação do Sistema Único de Assistência Social (Rede SUAS), que viabilizou o 

monitoramento sistemático e a territorialização dos equipamentos de assistência social (CRAS 

e CREAS) nas áreas de maior vulnerabilidade e risco, de maneira a orientar e avaliar a oferta 

de serviços socioassistenciais de acordo com as necessidades de seus usuários, com base em 

critérios transparentes e objetivos de alocação de recursos, com vistas a superação das 

distorções regionais historicamente existentes. Entretanto, os benefícios da operacionalização 

da Rede SUAS ainda não são vislumbrados ao final desses seis anos de funcionamento, 

quando se trata da elevação dos níveis de protagonismo e autonomia da parcela da classe 

trabalhadora historicamente menos favorecida.  

Por isso, é importante trazer à discussão a noção de mínimos sociais, em decorrência da 

preocupação com “os impactos perversos que uma concepção restritiva e relativa de 

necessidades básicas pode acarretar ao já combalido sistema de proteção social brasileiro” 

(PEREIRA, 2006, p.181-182) e em defesa da definição de politicas sociais que fortaleçam a 

autonomia e ampliem o protagonismo dos usuários, para que persigam níveis superiores de 

participação social e exercício da cidadania. 

É visível que a PNAS está fundada em um modelo de desenvolvimento econômico e 

social, voltado para a atenção às populações em situação de pobreza, vulnerabilidade e risco 

pessoal e social, no qual a Assistência Social é pensada de forma sistemática e com 

abrangência nacional, através da oferta continuada de serviços, transferência de renda e 

                                                                                                                                                                                              
prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, conforme determinado pelo art. 22, da Lei nº 

12.435/2011. 
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ampliação do acesso a direitos pelo Sistema Único de Assistência Social. Entretanto, os 

serviços socioassistenciais materializados na PNAS e operacionalizados pelo SUAS como 

direito do cidadão e dever do Estado, devem reforçar o sentido garantista de direitos e de 

condições dignas de vida, através do seu componente socioeducativo, promovendo 

experiências de ampliação do protagonismo e o fortalecimento da autonomia, como enfatiza 

Sposati et al (2014, p.84) 

[...] os serviços produzidos pela assistência pública e em particular pela 

assistência social pública contêm sempre as duas dimensões: o serviço em si 
e seu componente educativo e ideológico. O serviço em si é o atendimento 

concreto a uma necessidade, e assim essa prática presente é um mecanismo 

de acesso aos segmentos mais espoliados da população. Resta indagar como 
o componente educativo (e ideológico) se articula na produção dos serviços 

assistenciais. 
 

É importante ressaltar que a NOB/SUAS-2012, determina que o SUAS deve afiançar 

aos usuários as seguranças de acolhida, de renda, de convívio ou vivência familiar, de 

desenvolvimento de autonomia e de apoio e auxílio. 

A segurança de acolhida é provida por meio da oferta pública de espaços e serviços 

para a realização da proteção social básica e especial, em espaços que proporcionem 

condições de recepção, escuta profissional qualificada, informação, referência, concessão de 

benefícios, aquisições materiais e sociais, abordagem em territórios de incidência de situações 

de risco, oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias 

sob curta, média e longa permanência. 

A segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social exige a oferta 

pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para a 

construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de natureza geracional, 

intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários, bem como o 

exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de 

vida em sociedade. 

A segurança de desenvolvimento de autonomia exige ações profissionais e sociais para 

o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo e da 

cidadania, como também a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade 

humana e certeza de proteção social, e a conquista de maior grau de independência pessoal e 

qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos sob contingências e vicissitudes. 

A segurança de renda é operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da 

concessão de benefícios continuados para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de 

proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou 
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incapacidade para a vida independente e para o trabalho. 

A segurança de apoio e auxílio, para condições de riscos circunstanciais, exige a oferta 

de auxílios em bens materiais e em pecúnia, sob a forma de benefícios eventuais, de caráter 

transitório. 

Para além das seguranças de renda e apoio material e financeiro eventual, que 

dependem do provimento de recursos financeiros, as seguranças de acolhida, convivência 

sociofamiliar e autonomia dependem do número de CRAS, da qualidade das instalações e, 

principalmente, do direcionamento que é dado ao componente socioeducativo da Assistência e 

da qualificação e da quantidade suficiente de profissionais nessas unidades. Ressalte-se, ainda, o 

destaque dado pela NOB/SUAS-2012 à segurança de desenvolvimento de autonomia, ao 

encontro do pensamento de Pereira (2006) acerca da sua importância para que as pessoas 

possam alcançar um patamar de reflexão crítica que lhes permita mudar as regras e práticas da 

cultura a que pertencem, em benefício da melhoria das condições de vida em sociedade.  

Nesse mesmo sentido, a referida norma inclui entre os princípios éticos para a oferta 

da proteção social no SUAS a defesa do protagonismo e da autonomia e a garantia de atenção 

profissional direcionada para a construção de projetos pessoais e sociais para autonomia e 

sustentabilidade dos usuários. Além disso, a norma garante o exercício do direito à 

participação democrática dos usuários, com incentivo de práticas participativas e a 

disseminação do conhecimento produzido no âmbito do SUAS, no sentido de instrumentalizá-

los na defesa dos seus direitos e na melhoria da qualidade dos serviços, programas, projetos e 

benefícios da Assistência Social (BRASIL, 2012). 

A amplitude dada à proteção social pela NOB/SUAS-2012 enfatiza ainda a não 

submissão de usuários a situações de subalternização e o desenvolvimento de serviços e 

benefícios que fortaleçam os usuários nas seguintes capacidades: autonomia, resiliência, 

sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, condições de convívio e socialização, 

dignidade e aspirações pessoais e sociais. 

Nesse sentido, os desafios requeridos pela PNAS exigem, dos profissionais
25

 envolvidos 

com a prestação dos serviços socioassistenciais, uma leitura crítica da realidade e das demandas 

sociais. Pela sua formação e experiência, os assistentes sociais têm uma função estratégica na 

construção do trabalho interdisciplinar implantado pelo SUAS, no sentido de fomentar o 

debate sobre o reconhecimento e a defesa do papel da PNAS e sua articulação às demais 

                                                             
25 Definidos pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social NOB-

RH/SUAS, aprovada pela Resolução n.º 269/2006 do CNAS (BRASIL, 2007), que dispõe sobre a gestão do trabalho 

no SUAS, diretrizes para a Política Nacional de Capacitação e as responsabilidades dos entes nesses campos. 
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políticas sociais na garantia dos direitos e melhoria das condições de vida da pessoa humana 

(CFESS, 2011). 

A aproximação da realidade social concreta, através de um processo crítico-reflexivo, 

pode favorecer novas percepções, capazes de alterar a concepção e as reais condições dos 

beneficiários na ordem social estabelecida, permitindo a apropriação desse arsenal na luta pela 

ampliação da sua autonomia, em prol do atendimento dos interesses coletivos. 

Por isso, os serviços socioassistenciais contemplam na sua concepção o componente 

socioeducativo que privilegia a fala do usuário, a vivência coletiva e a troca de experiências, 

com o objetivo de propiciar a construção de uma consciência crítica e possibilitar, ao usuário ou 

grupo de usuários, a reflexão sobre o cotidiano e o desenvolvimento de novas percepções que 

lhes assegure a capacidade de intervir nas relações sociais locais, nas esferas públicas e em 

outras instâncias.  

Nesse sentido, no âmbito da PNAS, a proteção social básica foi concebida para ser 

operada, dentre outros instrumentos, por intermédio de uma rede de serviços socioeducativos 

direcionados para grupos geracionais, intergeracionais e grupos de interesse, com vistas a 

promover ações de incentivos à autonomia e ao protagonismo social (BRASIL, 2005). 

Reforçando esse entendimento, Sposati (2012, p. 33-34) afirma que “a proteção social 

não é obtida apenas com a substituição da renda. Ela exige cuidados, restaurações e 

aquisições pessoais. Esses acessos só ocorrem por meio dos serviços”. A autora se refere ao 

desafio para financiamento desses serviços, que “exigem política qualificada de recursos 

humanos, a ampliação das redes de unidades [CRAS e CREAS], a incorporação de 

tecnologias, de equipamentos e sobretudo de saber científico, construindo a inteligência do 

Estado”. Seguindo essa “lógica assentada nos direitos dos cidadãos à proteção integral”, 

Sposati (ibdem) alega:  

Mas é justamente essa forma de proteção que encontra dificuldade para se 

consolidar, ainda que fortemente reclamada pela população. Ela vai contra a 

mercantilização e monetarização, já que possui foco na cidadania, o que 
pressupõe sua oferta desmercadorizada. 
 

Ademais, apenas os benefícios dos Programas de Transferência de Renda (PTR) – 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família (BF) e Benefícios Eventuais, não são 

suficientes, nem para a satisfação das necessidades básicas
26

, nem para a transformação da 

                                                             
26 As necessidades humanas básicas universais são saúde física e autonomia para agir, não como um fim em si 

mesmo, mas como “precondições para se alcançarem objetivos universais de participação social”. (DOYAL; 

GOUGH, apud PEREIRA, 2006, p.68), com vistas à garantia do atendimento e da otimização das necessidades 

básicas, no âmbito das políticas públicas. A otimização das necessidades básicas proporciona aos indivíduos a 

ampliação da sua participação nas condições de vida em sociedade e na cultura ai produzida, conduzindo a uma 
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sociedade a partir de critérios de pobreza, desigualdade e exclusão social. No entendimento de 

Silva
27

 (p.19), a natureza e os impactos dos PTR para as famílias beneficiadas, “são limitados 

ao atendimento de necessidades imediatas, sem possibilitar mudanças mais profundas na 

autonomização e padrão de vida das famílias”, além de enfatizar que “não significa que esses 

Programas sejam capazes de ir além da manutenção de um nível de pobreza que poderá ser 

cristalizada e não superada” (SILVA, 2006, p.28). Albuquerque (2011, p.81) alerta que: 

Temos hoje uma cobertura que é duas vezes e meia menor de serviços do que 

de benefícios. De recursos, temos 25 vezes mais para benefícios do que para 
serviços. Então, o grande desafio para o SUAS é, sem dúvida nenhuma, atuar 

no campo do financiamento do serviço e no campo da cobertura com 

qualidade dos serviços socioassistenciais. 
 

Atualmente, no cômputo dos gastos totais da União com a Assistência Social, os 

Programas de Transferência de Renda (BPC e BF) respondem por mais de 90% dos recursos 

destinados à função governamental Assistência Social, ficando evidente a curva ascendente 

desses gastos ao longo da série histórica 2002-2015, quando comparados aos gastos de todas 

as demais ações orçamentárias da referida função (STN, p.19)
28

, ou seja, no âmbito dos 

benefícios financeiros, decorrentes do BPC e do BF e seus derivados, estão direcionados a 

quase totalidade dos recursos federais da Assistência Social. 

Segundo as informações do Tesouro Nacional
29

 (p.14), “o gasto com assistência social 

esteve em ascensão”, passando de R$15,9 bilhões, em 2002, para R$91,3 bilhões, em 2015 

(base dezembro/2015), correspondendo a um crescimento da ordem de aproximadamente 

475%, em termos reais.  

Esse aumento está fortemente relacionado à expansão das políticas de garantia 

de renda observadas no período de 2003 a 2010, além da criação, em 2004, do 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Esse movimento de 

expansão teve início com o maior alcance do Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social, seguido do surgimento de políticas de 
transferência de renda com condicionalidades e, mais importante, alargamento 

e focalização do programa Bolsa Família. (STN, p. 14-15)
30

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                              
autonomia crítica, cujo conceito envolve habilidades cognitivas e oportunidades ampliadas, para que as pessoas 

desenvolvam, para além da capacidade de saber escolher e avaliar informações para agir, também a capacidade 

de criticar e até de mudar as regras e práticas da cultura a que pertencem (PEREIRA, 2006).  
27 Disponível em: www.mds.gov.br/cnas/viii-conferencia.../16_maria-ozanira-silva-e-silva.../download. Acesso em 

15 jan. 2018. 
28

 Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/Gasto+Social+Governo+Central 

/c4c3d5b6-8791-46fb-b5e9-57a016db24ec. Acesso em 15 jan. 2018. 
29 Ibidem 28. 
30 Ibidem 29. 
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Essas informações são fundamentais para a análise do direcionamento que é dado aos 

recursos públicos alocados à política de Assistência Social. Pois, as informações consolidadas 

no SUAS são transformadas em ações governamentais e quantificadas através de orçamentos 

públicos em volume de recursos necessários para sua implementação.  

Teixeira (2009) enfatiza a relação existente entre o sistema de planejamento e o 

orçamento público, pois o orçamento anual é um instrumento de operacionalização no curto 

prazo, da programação constante dos planos e programas de médio prazo, os quais devem 

cumprir o que foi fixado pelos planos de longo prazo, onde estão definidos os grandes 

objetivos e metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas, ou seja:  

Na prática, o orçamento público tem sido reflexo da forte relação entre a 
conjuntura política do país e as ações de governo, que se consubstanciam por 

meio de planos, programas e projetos prioritários. Nele rebatem as crises e 

os momentos de prosperidade, os contextos ditatoriais e democráticos, as 
pressões ou ausência de pressões resultantes do jogo de forças sociais e 

políticas na sociedade. (TEIXEIRA, 2009, p. 18-19) 
 

Exemplo disso são as mudanças ocorridas, a partir da crise fiscal que se instalou no 

país em 2014, nos critérios de distribuição de recursos para as políticas sociais públicas, que 

beneficiam os que têm mais e precarizam os serviços sociais públicos destinados aos que tem 

menos, remetendo a um novo ciclo de ampliação da pobreza e das desigualdades sociais no 

país, onde: 

[...] apenas seis pessoas possuem riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 

milhões de brasileiros mais pobres. E mais: os 5% mais ricos detêm a mesma 

fatia de renda que os demais 95%. Por aqui, uma trabalhadora que ganha um 
salário mínimo por mês levará 19 anos para receber o equivalente aos 

rendimentos de um super-rico em um único mês.  

[...] 
Tal debate é especialmente urgente nos tempos atuais. Não somente pelos 

níveis extremos de desigualdades que são eticamente inaceitáveis [...], mas 

também pelos recentes e preocupantes retrocessos em direitos, nunca vistos 
desde a reabertura democrática no Brasil. (OXFAN, 2017, p.6) 
 

Ressalte-se, ainda, que os remanejamentos e cortes de recursos destinados às políticas 

sociais, por força da crise fiscal de 2014, vêm se refletindo no planejamento das ações 

governamentais, consistindo em fator preponderante para a ampliação dos índices de pobreza e 

desigualdade social. Nesse contexto, miséria, fome, desemprego, violência, criminalidade, 

serviços públicos precarizados e falta de acesso às instituições que deveriam assegurar os 

direitos sociais, são algumas das diversas expressões da questão social que constituem o 

problema estrutural da ordem econômica vigente, mediado pela PNAS, através da articulação 

entre as iniciativas do poder público e as demandas da sociedade. 
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1.3 O MODELO DE FINANCIAMENTO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

A LOAS/1993 estabeleceu como diretrizes para a organização da Assistência Social: a 

descentralização político-administrativa para os estados e municípios, o comando único das 

ações em cada esfera de governo, a participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis e a 

primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada 

esfera de governo.  

Em 2004, a PNAS é, então, concebida a partir de um pacto federativo baseado na 

descentralização político-administrativa, no compartilhamento da gestão, no cofinanciamento 

dos recursos, na cooperação técnica entre os entes da federação e na participação social, que 

começam a ser fomentados a partir da NOB/SUAS-2005. 

A NOB/SUAS-2012 introduz novas estratégias de financiamento e gestão, 

consubstanciadas na instituição dos blocos de financiamento, na pactuação de prioridades e 

metas, valorização da informação, do monitoramento e do planejamento como ferramentas de 

gestão e de efetividade dos objetivos da PNAS/2004.  

O SUAS se concretizou, a partir de 2012, como uma rede socioassistencial, composta 

pelas três esferas de governo, com o objetivo de consolidar o modo de gestão compartilhada, 

o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que operam a proteção 

social não-contributiva, de modo articulado e complementar. Para tanto, o SUAS estabelece a 

divisão de responsabilidades entre os entes da federação, na realização das ações sociais de 

direito do cidadão, e regula a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades do sistema de 

serviços, benefícios, programas, projetos e ações de Assistência Social, de caráter permanente 

e eventual, sob critério universal e lógica de ação em rede hierarquizada (BRASIL, 2011).  

A Política de Assistência Social comporta quatro tipos de gestão: da União; dos 

Estados; do Distrito Federal; e dos Municípios. Com isso, a Assistência Social passou a ser 

competência das três esferas de governo, que passaram a atuar em rede, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas, 

em suas respectivas esferas, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios (BRASIL, 

2011). Portanto, o SUAS possui abrangência nacional e se baseia em um arranjo institucional 

de competências comuns a todos os entes da federação (ANEXO A) e competências 
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exclusivas de cada um desses entes
31

 – União (ANEXO B), Estados (ANEXO C) e 

Municípios (ANEXO D) –, “de forma a harmonizar o campo de ação de cada um, bem como 

as suas competências” (BRASIL, 2013, p.62), na forma concebida pela PNAS/2004 e 

consolidada na LOAS, em 2011.  

Entre as competências comuns a todos os entes destacam-se: organizar e coordenar o 

SUAS em seu âmbito; normatizar e regular a política de assistência social em cada esfera de 

governo; estabelecer prioridades e metas visando à prevenção e o enfrentamento da pobreza, 

da desigualdade, das vulnerabilidades e riscos sociais; promover a participação da sociedade, 

especialmente dos usuários, na elaboração da política de assistência social; instituir o 

planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social; garantir que 

a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com os Planos de Assistência Social e 

com os compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento
32

 do SUAS; garantir a 

integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela qualificação dos 

serviços; gerir, de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de 

renda de sua competência; implantar sistema de informação, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação. 

Entre as responsabilidades exclusivas da União estão: responder pela concessão e 

manutenção do BPC; regulamentar e cofinanciar, em âmbito nacional, por meio de 

transferência regular e automática, na modalidade fundo a fundo, o aprimoramento da gestão, 

dos serviços, programas e projetos de proteção social básica e especial, para prevenir e 

reverter situações de vulnerabilidade social e riscos; apoiar técnica e financeiramente os 

estados, o Distrito Federal e os municípios na implementação dos serviços, programas, 

projetos e benefícios de proteção social básica e especial, dos projetos de enfrentamento da 

pobreza, das ações socioassistenciais de caráter emergencial e na implantação da vigilância 

socioassistencial; coordenar em nível nacional o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal e o Programa Bolsa Família; coordenar e manter atualizado cadastro de 

entidades de assistência social; decidir sobre os pedidos de concessão e renovação da 

certificação de entidade beneficente de assistência social; apoiar financeiramente o 

                                                             
31 Não foram abordadas as competências do Distrito Federal porque não integram o escopo da pesquisa. 
32 De acordo com a NOB/SUAS- 2012, o Pacto de Aprimoramento do SUAS é o instrumento firmado entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal pelo qual se materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito do 

SUAS, e se constitui em mecanismo de indução do aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. A periodicidade de elaboração do Pacto deve ser quadrienal, devendo ocorrer no 

último ano de vigência do PPA de cada ente federativo, com o acompanhamento e a revisão anual das 

prioridades e metas estabelecidas.  
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aprimoramento da gestão descentralizada, por meio do IGDSUAS
33

, com percentual 

destinado aos Conselhos; garantir condições financeiras, materiais e estruturais para o efetivo 

funcionamento da CIT e do CNAS. 

No âmbito da gestão dos estados, destacam-se as seguintes responsabilidades: destinar 

recursos financeiros aos municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos 

benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência 

Social (CEAS); cofinanciar, por meio de transferência regular e automática, na modalidade 

fundo a fundo, os serviços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da 

gestão, em âmbito regional e local; organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da 

proteção social especial de média e alta complexidade; realizar o monitoramento e a avaliação 

da política de assistência social em sua esfera de abrangência e assessorar os municípios para 

seu desenvolvimento; apoiar técnica e financeiramente os municípios na gestão e implantação 

do SUAS, da vigilância socioassistencial, dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais, Cadastro Único e Programa Bolsa Família; participar dos mecanismos 

formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os 

serviços de referência regional; instituir plano estadual de capacitação e educação 

permanente; garantir condições financeiras, materiais e estruturais para o funcionamento 

efetivo da CIB e do CEAS. 

As principais responsabilidades da gestão municipal são: destinar recursos financeiros 

para custeio dos benefícios, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de 

Assistência Social (CMAS); efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral; 

executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da 

sociedade civil; atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência; prestar os 

serviços socioassistenciais nos termos definidos na LOAS; cofinanciar o aprimoramento da 

gestão e dos serviços, programas e projetos de assistência social, em âmbito local; realizar o 

monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito; aprimorar os 

equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e 

                                                             
33 O Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGDSUAS) visa avaliar a 
qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito 

dos municípios, DF e estados, bem como a articulação intersetorial. Com base nos resultados da avaliação, a 

União apoiará financeiramente o ente avaliado no aprimoramento da gestão como forma de incentivo. O 

IGDSUAS foi instituído pela Lei nº 12.435/2011, que altera a Lei n.º 8.742/1993 (LOAS), e regulamentado pelo 

Decreto n.º 7.636/2011 e pelas Portarias do MDS que dispõem sobre o apoio financeiro à gestão descentralizada 

por meio do IGDSUAS. Trata-se de um índice que varia de 0 (zero) a 1 (um) e quanto mais próximo de 1 (um) 

estiver, melhor é o desempenho da gestão e maior poderá ser o valor do apoio financeiro repassado pela União 

como forma de incentivo ao aprimoramento da gestão, respeitando o teto orçamentário e financeiro. Compreende 

as modalidades do IGDSUAS-M (municípios e DF) e IGDSUAS-E (estados) (BRASIL, 2012, p.9). 
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avaliação pactuados; organizar a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de 

maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial; organizar, 

coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e 

especial; alimentar o Censo SUAS; participar dos mecanismos formais de cooperação 

intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência 

regional; realizar a gestão local do BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso 

aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial; gerir, no âmbito municipal, o 

Cadastro Único e o Programa Bolsa Família; normatizar, em âmbito local, o financiamento 

integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas 

entidades vinculadas ao SUAS. 

Atualmente, a Federação é integrada pelo governo central, 26 governos estaduais, o 

governo do Distrito Federal e 5.570 governos municipais. A NOB/SUAS-2012 define, além 

das responsabilidades dos entes federativos na gestão dos SUAS, também o conteúdo das 

informações que devem integrar os Planos de Assistência Social elaborados, a cada quatro 

anos, pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, também os critérios sobre 

indicadores, níveis de gestão, prioridades e metas de aprimoramento, planejamento, 

acompanhamento e avaliação das metas de aprimoramento, além dos instrumentos de gestão 

financeira e orçamentária, com ênfase nos requisitos para elaboração do orçamento público, 

no funcionamento dos Fundos de Assistência Social, nos mecanismos de cofinanciamento, 

nas penalidades e na fiscalização desses fundos. 

O SUAS se constitui, então, na iniciativa do poder público de compor uma rede 

socioassistencial, rompendo com as práticas assistencialistas historicamente cultivadas no 

país, de ajudas parciais e fragmentadas, realizadas pelas três esferas de governo isoladamente, 

que resultavam na superposição e/ou paralelismo de ações, entidades e órgãos, além de 

dispersão de recursos humanos, materiais e financeiros, para consolidar o modo de gestão 

compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre as três esferas de governo que, 

de modo articulado e complementar, passam a operar a proteção social não-contributiva, 

consubstanciada na política de Assistência Social. 

Dessa maneira, a concepção do SUAS abandona o velho paradigma do planejamento 

governamental de fixar metas setoriais a partir de demandas ou necessidades genéricas, para 

identificar os problemas concretos, as potencialidades e as soluções, a partir de recortes 

territoriais que identifiquem conjuntos populacionais em situações similares, com vistas a 

intervir com o objetivo de alcançar resultados integrados e promover impactos positivos nas 

condições de vida específica de cada população. 
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As relações de responsabilidade definidas pelo do SUAS envolvem, além dos entes 

federativos e das entidades e organizações de Assistência Social, os respectivos conselhos de 

política pública, por meio da adoção de práticas e mecanismos que favorecem o processo de 

planejamento, execução, monitoramento, avaliação e controle social da política de Assistência 

Social de modo democrático e participativo. 

Esses conselhos são instâncias colegiadas de deliberação do SUAS, vinculados ao 

órgão gestor de Assistência Social, na respectiva esfera governamental, quais sejam: o 

Conselho Nacional de Assistência Social; os Conselhos Estaduais de Assistência Social; o 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal; os Conselhos Municipais de Assistência 

Social. Os conselhos são órgãos de caráter permanente e composição paritária entre governo e 

sociedade civil, criados por lei que assegura a escolha democrática da representação da 

sociedade civil. Os Conselhos de Assistência Social devem participar da formulação e 

fiscalização da política pública de Assistência Social, desde o seu planejamento até a efetiva 

avaliação dos seus resultados. 

Aos Conselhos de Assistência Social compete a discussão de metas e prioridades 

orçamentárias, no âmbito do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

Orçamentária Anual, podendo, para isso, realizar audiências públicas. Compete, ainda, o 

controle e a fiscalização dos Fundos de Assistência Social, mediante a aprovação da proposta 

orçamentária, o acompanhamento da execução orçamentária e financeira e a análise e 

deliberação acerca da respectiva prestação de contas, de acordo com a periodicidade 

estabelecida na lei de criação ou no decreto de regulamentação do fundo.  

Para tanto, os gestores da política de assistência social devem encaminhar em tempo 

hábil para a devida apreciação pelos conselheiros, os seguintes documentos: o Plano de 

Assistência Social; a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual 

e do Plano Plurianual, da referida política; os relatórios trimestrais e anuais de atividades e da 

execução financeira dos recursos; balancetes, balanços e prestação de contas ao final de cada 

exercício; relatório anual de gestão; plano de capacitação; plano de providências e plano de 

apoio à gestão descentralizada; e pactuações das comissões intergestores. 

As Conferências de Assistência Social são instâncias que têm por atribuições a 

avaliação da Política de Assistência Social e a definição de diretrizes para o aprimoramento da 

referida política e do SUAS, ocorrendo no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios. 

No exercício de suas atribuições, os conselhos normatizam, disciplinam, acompanham, 

avaliam e fiscalizam a gestão e a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios da 
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Assistência Social, prestados pela rede socioassistencial. Cabe aos órgãos gestores da política 

de Assistência Social, em cada esfera de governo, fornecer apoio técnico e financeiro aos 

Conselhos e às Conferências de Assistência Social e à participação social dos usuários no 

SUAS, inclusive promovendo e incentivando a capacitação continuada dos conselheiros. 

O estímulo à participação e ao protagonismo dos usuários nas instâncias de 

deliberação da política de Assistência Social, como as conferências e os conselhos, é condição 

fundamental para viabilizar o exercício do controle social e garantir os direitos 

socioassistenciais. 

Nesse sentido, a organização do SUAS foi concebida para funcionar em consonância 

com o pacto federativo, de forma a propiciar a descentralização político-administrativa da 

Assistência Social para as esferas locais. Os entes federativos, os conselhos e as entidades da 

Assistência Social são responsáveis, segundo as competências que lhes são respectivamente 

atribuídas pela LOAS, pela organização e gestão dos serviços, programas, projetos e 

benefícios oferecidos pela rede socioassistencial. 

Os Fundos de Assistência Social são instrumentos de gestão orçamentária e financeira 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos quais devem ser alocadas as 

receitas e executadas as despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos 

e benefícios da Assistência Social. Cabe ao órgão da administração pública responsável pela 

coordenação da política de Assistência Social na União, nos estados, no Distrito Federal e nos 

municípios gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos 

Conselhos de Assistência Social. Os recursos previstos no orçamento para a política de 

Assistência Social devem ser alocados e executados nos respectivos fundos. 

O modelo de gestão preconizado pelo SUAS prevê o financiamento compartilhado 

entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios e é viabilizado por meio de 

transferências regulares e automáticas entre os Fundos de Assistência Social, observando-se a 

obrigatoriedade da destinação e alocação de recursos próprios pelos respectivos entes. 

São requisitos mínimos para que os estados, o Distrito Federal e os municípios 

recebam os recursos referentes ao cofinanciamento federal, de acordo com o art. 30, da 

LOAS: o Conselho de Assistência Social instituído e em funcionamento; o Plano de 

Assistência Social elaborado e aprovado pelo respectivo Conselho de Assistência Social; o 

Fundo de Assistência Social criado em lei e implantado; e a alocação de recursos próprios no 

Fundo de Assistência Social. 

Os municípios e o Distrito Federal devem destinar recursos próprios para o 

cumprimento de suas responsabilidades, em especial: custeio dos benefícios eventuais; 
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cofinanciamento dos serviços, programas e projetos socioassistenciais sob sua gestão; 

atendimento às situações emergenciais; execução dos projetos de enfrentamento da pobreza; e 

provimento de infraestrutura necessária ao funcionamento do Conselho de Assistência Social. 

Quando instituírem programas de transferência de renda, devem ser, preferencialmente, 

integrados ao Programa Bolsa Família. 

Os estados devem destinar recursos próprios para o cumprimento de suas 

responsabilidades, em especial para: a participação no custeio do pagamento de benefícios 

eventuais referentes aos respectivos municípios; o apoio técnico e financeiro para a prestação 

de serviços, programas e projetos em âmbito local e regional; o atendimento às situações 

emergenciais; a prestação de serviços regionalizados de proteção social especial de média e 

alta complexidade, quando os custos e a demanda local não justificarem a implantação de 

serviços municipais; provimento da infraestrutura necessária ao funcionamento do Conselho 

Estadual de Assistência Social. Quando instituírem programas de transferência de renda, 

também devem ser, preferencialmente, integrados ao Programa Bolsa Família. 

A União tem por responsabilidade: o financiamento do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC); o financiamento do Programa Bolsa Família (PBF); o apoio técnico para 

os estados, o Distrito Federal e os municípios; o cofinanciamento dos serviços, programas e 

projetos socioassistenciais, inclusive em casos emergenciais e de calamidade pública.  

O público usuário da PNAS são cidadãos e grupos que se encontrem em situações de 

vulnerabilidade e riscos, decorrentes de: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de 

vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 

estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 

deficiências; exclusão pela pobreza e/ou de acesso às demais políticas públicas; uso de 

substâncias psicoativas; violência no núcleo familiar ou proveniente de grupos e indivíduos; 

inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; e alternativas 

diferenciadas de sobrevivência que representem risco pessoal e social. 

A proteção social em seus dois níveis – básica e especial – deve ser realizada, 

precipuamente, pelo CRAS e o CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins 

lucrativos da Assistência Social, que, de maneira integrada à rede socioassistencial, prestam 

atendimento e assessoramento aos beneficiários, ou atuam na defesa e garantia de direitos.  

Ressalte-se que a inserção constitucional da Assistência Social como política pública 

passou pelo confronto com as entidades filantrópicas tradicionais, criando o impasse na 

reformulação da relação entre o Estado e as organizações da sociedade civil, sem fins 

lucrativos. Confronto ocorrido no contexto das políticas econômicas neoliberais de corte de 
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gastos sociais e de ampliação da relação público-privado. Nesse contexto, apesar dos avanços 

decorrentes da CF/1988, o enfrentamento da questão social continuou a reproduzir o caráter 

de subalternidade, no qual a relação do Estado com o cidadão continuou mediada pelas 

organizações sem fins lucrativos, reconhecidas como filantrópicas.  

Foi grande o número de instituições filantrópicas constituídas no período posterior à 

aprovação da LOAS/1993 – que regulamentou esse modelo híbrido –, quando foi criado, a 

partir de 1995, um marco regulatório que promoveu as condições favoráveis para que 

organizações não-governamentais e instituições filantrópicas se incorporassem às ações 

socioassistenciais criadas pelo Estado para enfrentamento das expressões da questão social.  

Naquele mesmo período, a lógica neoliberal, que preconiza a estabilidade monetária e 

a consequente redução do aparelho do Estado, impôs uma série de restrições orçamentárias, 

acarretando cortes de gastos com políticas sociais e a consequente precarização dos serviços 

públicos. Sem recursos financeiros suficientes, essas organizações não conseguiram 

desempenhar satisfatoriamente as atividades a que se propunham no enfrentamento da questão 

social, a qual está intrinsecamente relacionada ao modelo societário dominante, refletindo as 

contradições do sistema econômico vigente, que na mesma proporção em que aprofunda a 

crise social, faz crescer a necessidade de ampliação dos lucros pelo capital. 

Mesmo assim, o modelo descentralizado de proteção social seguiu compartilhado 

pelas três esferas de governo e as entidades beneficentes, de natureza privada, devendo, essas 

últimas, funcionarem apenas como executoras de ações socioassistenciais, concebidas, 

aprovadas, financiadas e controladas no âmbito do Poder Público, o que não lhes tira o caráter 

de prestadora de serviços socioassistenciais públicos, financiados com recursos públicos, 

embora realizados por organizações não-governamentais. 

Ressalte-se que as entidades e organizações da Assistência Social vinculadas ao 

SUAS, para realização de suas atividades, podem celebrar convênios, contratos, acordos ou 

ajustes com o Poder Público, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, 

programas, projetos e ações da Assistência Social. Nessa condição, as entidades beneficentes 

possuem o direito à imunidade e isenção tributária, desde que cumpram os requisitos previstos 

em lei, o que também se caracteriza como uma forma de acesso ao fundo público, para 

financiamento indireto pelo Estado dos serviços prestados por essas organizações.  

Através da Lei nº 12.101/2009 foram regulados os procedimentos de isenção de 

contribuições para a seguridade social por parte das entidades beneficentes. Esse é um aspecto 
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importante, pois, como afirma Sposati (2012), a isenção
34

 é uma forma de acesso dessas 

entidades ao fundo público, o que deveria requerer regras transparentes e prestações de 

contas, porque se constitui numa forma de financiamento indireto pelo Estado, para as 

organizações que prestam serviços na forma estabelecida pelo SUAS. 

De maneira geral, a atuação das instituições filantrópicas expressa a contradição 

existente entre os princípios, diretrizes e objetivos da PNAS e a sua sistemática de 

operacionalização de forma compartilhada entre o Poder Público e instituições filantrópicas, 

principalmente em relação aos profissionais que realizam o atendimento socioassistencial, 

dentre os quais se destacam: os baixos níveis de remuneração dos trabalhadores assalariados 

que possuem vínculo formal com a instituição; a utilização, preponderante de trabalhadores 

disponibilizados por outras organizações, mediante regime de parceria, de trabalhadores em 

cumprimento de penas alternativas, trabalhadores voluntários e estagiários. Nesse contexto, 

Silva et al (2016, p.269) enfatiza:  

Outra tendência que merece atenção no caso do Brasil é presença 
significativa de voluntários atuando na rede socioassistencial. Nesse 

contexto, o apelo ao voluntariado, somado ao quadro de precarização e 

desprofissionalização do trabalho, restaura o histórico padrão do 
assistencialismo filantrópico tão característico das sociedades latino-

americanas, reatualizado no contexto atual sob o discurso pós-moderno do 

solidarismo voluntário, que afasta o trabalho social da esfera pública, 
portanto, do leito da cidadania e do direito. 
 

A utilização dessa mão-de-obra de baixo custo, em contrapartida, acarreta a 

disponibilização de uma carga horária reduzida para os serviços socioassistenciais, com 

efeitos perversos na prestação desses serviços, tais como: alta rotatividade de mão-de-obra; 

subutilização dos espaços e equipamentos; e demanda reprimida de atendimentos aos usuários 

do território onde se encontra instalada. A rotatividade de pessoal pode comprometer a 

continuidade e, até mesmo, a qualidade dos serviços socioassistenciais oferecidos. Ademais, o 

número reduzido de CRAS no município de Salvador faz com que, em diversos locais, as 

instituições filantrópicas sejam os únicos equipamentos assistenciais existentes.  

Apesar de financiados com recursos públicos, tanto de isenções, quanto de convênios 

firmados com instituições públicas e de repasses do SUAS e, às vezes, até do SUS, a maioria 

delas não divulga o seu sistema de financiamento com recursos públicos, omitindo, portanto, 

o caráter público dos serviços socioassistenciais oferecidos, como direito do cidadão e dever 

do Estado.  

                                                             
34 De acordo com o artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal de 1988, as entidades beneficentes de 

assistência social são imunes de IRPJ, e de acordo com o artigo 195, parágrafo 7°, são isentas de contribuição 

para a seguridade social (INSS e COFINS). 
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Verifica-se também que muitas entidades beneficentes são vinculadas a instituições 

religiosas, estando as suas ações associadas a um forte apelo à solidariedade, principalmente 

para captação de voluntários e de contribuições materiais e financeiras. Também não são 

disseminadas informações sobre a PNAS, omitindo, portanto, os seus objetivos e os 

mecanismos de conquista de direitos, de desenvolvimento da autonomia e de ampliação do 

protagonismo social. Assim, as entidades filantrópicas se afastam de assumir o papel de 

prestadores de serviços públicos, para assumir um trabalho de doação, benesse, favor, sem 

superar o caráter de prática circunstancial, secundária e imediatista, que, no fim, perpetua ou 

cristaliza a pobreza e a desigualdade, operando de forma descontínua e em situações pontuais, 

como enfatiza Mestriner (2012). 

É sabido que as demandas colocadas institucionalmente refletem duas perspectivas de 

análise do trabalho profissional: a primeira delas de natureza subjetiva, dada pela consciência 

e pela vontade dos profissionais e expressa pelo discurso teórico-ideológico sobre o exercício 

profissional; e a segunda, limitada pelas circunstâncias objetivas que orientam, condicionam 

e, por vezes, ultrapassam a vontade e/ou consciência do profissional, conferindo uma direção 

social à prática profissional (IAMAMOTO, 2014).  

Nessa, perspectiva, as demandas colocadas institucionalmente na prestação dos 

serviços socioassistenciais pelas entidades filantrópicas, que orientam o trabalho dos 

profissionais que ali atuam, são definidas pelo tipo de atuação da instituição, não apenas em 

relação à sua natureza jurídica, mas, essencialmente, em relação aos critérios que orientam a 

prestação do serviço social – alargando a esfera pública na perspectiva de situar os serviços 

socioassistenciais como direitos de cidadania, ou submetendo-os a outra lógica, seja 

mercantilista, clientelista ou caritativa (ALMEIDA; ALENCAR, 2011). 

Em atendimento à Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a prestação 

dos serviços de proteção social básica deve: ser de caráter continuado e preventivo; e possuir 

centralidade na família e no território. Ademais, o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV), abrangendo as pessoas nos seus diversos ciclos de vida, devem ser 

realizados em estreita articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família 

(PAIF), porque é a partir do trabalho com centralidade na família que devem ser organizados 

os demais serviços, rompendo com qualquer possibilidade de atendimento segmentado e 

descontextualizado das situações de vulnerabilidade social existentes no território.  

Para tanto, o SUAS prevê as condições de desenvolvimento do componente 

socioeducativo na proteção social, não com viés político-partidário, mas de discussão das 

políticas sociais públicas e das novas dinâmicas do mundo do trabalho, decorrentes da 
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utilização de novas tecnologias no estímulo à competitividade, da precarização do trabalho e 

da consequente ameaça à lógica do direito, entre outros aspectos, como também, de discussão 

das especificidades que as expressões da questão social vêm assumindo nas condições de 

trabalho e de vida de parcela da classe trabalhadora.  

O trabalho de natureza socioeducativa com os usuários deve ser realizado como um 

percurso para desenvolver uma visão crítica da realidade, conquistar mais autonomia, 

construir novos projetos de vida e novas perspectivas de participação social, como foi 

apreendido dos dispositivos da NOB/SUAS-2012 mencionados no item anterior, que 

consolidaram o sentido ideológico e político do componente socioeducativo dos serviços 

socioassistenciais oferecidos pela Assistência Social. 

No mesmo sentido, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
35

 para o 

SUAS (NOB-RH/SUAS), orienta a ação de gestores das três esferas de governo, 

trabalhadores e representantes das entidades beneficentes de assistência social que, 

cotidianamente, lidam com os desafios da PNAS, no sentido do atendimento aos princípios da 

educação permanente e da interdisciplinaridade, como também para a gestão do trabalho no 

sentido de: garantir a desprecarização dos vínculos dos trabalhadores e o fim da terceirização; 

garantir a gestão participativa com controle social; realizar planejamento estratégico; e 

integrar e alimentar o sistema de informação.  

O CFESS (2011, p.25) orienta os profissionais da equipe interdisciplinar a trabalhar 

com a seguinte perspectiva: 

As abordagens das profissões podem somar-se com o intuito de assegurar 

uma intervenção interdisciplinar capaz de responder a demandas individuais 

e coletivas, com vistas a defender a construção de uma sociedade livre de 
todas as formas de violência e de exploração de classe, gênero, etnia e 

orientação sexual. Ao integrar a equipe dos/as trabalhadores/as no âmbito da 

política de Assistência Social, os/as profissionais podem contribuir para criar 
ações coletivas de enfrentamento a essas situações, com vistas a reafirmar 

um projeto ético e sociopolítico de uma nova sociedade, que assegure a 

divisão equitativa da riqueza socialmente produzida. 
 

Portanto, a efetividade da PNAS em toda a sua extensão dependerá do direcionamento 

dado ao componente educativo dos serviços socioassistenciais, como também da quantidade e 

qualificação dos profissionais envolvidos, além da quantidade de equipamentos de proteção 

social (CRAS e CREAS) e dos recursos materiais, financeiros e tecnológicos disponibilizados 

pelo Estado para afiançar a proteção social, a vigilância socioassistencial e a garantia de 

direitos. Além desses fatores, a falta de garantia sobre a eficácia dos serviços 

                                                             
35 A NOB-RH/SUAS foi aprovada pela Resolução CNAS nº 269/2006 e publicada pela Resolução CNAS nº 

01/2007. 
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socioassistenciais oferecidos pelas instituições filantrópicas, notadamente quanto ao seu 

componente socioeducativo, também pode comprometer a execução da PNAS.  

É oportuno ressaltar que, apesar das conquistas alcançadas com a positivação do SUAS, 

não se conseguiu efetivar os objetivos da Assistência Social, pretendidos pela CF/1988 nos 

últimos 30 anos. 

Os entraves estruturais da PNAS decorrem, principalmente, das condições impostas 

pelo seu modelo híbrido, no qual o Estado compartilha com as entidades beneficentes de 

direito privado, tanto a responsabilidade pela realização dos serviços socioassistenciais, 

quanto o financiamento desses serviços, como alertam Almeida e Alencar (2011, p.153): 

Os processos de trabalho coletivos, neste caso, tendem a se estruturar com 
pouca complexidade tecnológica e a requerer um quantitativo baixo de 

profissionais, dispondo de condições bem diferenciadas daquelas 

encontradas nas instituições públicas e empresariais. Isto porque a 
formulação, desenvolvimento e continuidade dos programas, projetos e 

ações dependem da capacidade de captação de recursos (hoje na grande 

maioria públicos). Em que pese seu financiamento contar com a forte 
presença de fontes governamentais e estarem subordinadas aos mecanismos 

públicos de controle social, das ações desenvolvidas, configuram formas de 

prestação de serviços sociais que, mesmo adquirindo o status de atividade de 

interesse público, não se dão na órbita dos direitos sociais. 
Contraditoriamente, em função da ausência de uma rede socioassistencial 

estruturada, tem sido por meio dessas instituições e da dinâmica como se 

efetiva hoje a relação entre o Estado e a sociedade civil na realidade local 
que vários sujeitos sociais têm acessado diferentes serviços sociais. 
 

Nesse contexto, a proteção social promovida pelas entidades beneficentes de 

assistência social, esta descolada dos padrões de descentralização, compartilhamento e 

controle social concebidos na PNAS e muito distante das noções e conceitos que balizam a 

organização do SUAS. Outro aspecto limitador da atuação dessas instituições, no âmbito das 

políticas sociais públicas, é a ausência de controle e de transparência sobre os recursos dessas 

entidades, o que facilita a sua gravitação em torno do Estado.  
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CAPÍTULO 2: A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENHADA PARA 

SALVADOR 

 

 

Após a apresentação, no capítulo anterior, da trajetória histórica da Assistência Social 

no Brasil, descrevendo as suas principais características quanto ao perfil de regulação política 

e econômica prevalecente em cada um dos períodos históricos de formação da sociedade 

brasileira, passaremos a relatar, nesse segundo capítulo, os resultados das análises da pesquisa 

documental e do levantamento de dados secundários, acerca dos sistemas de planejamento, 

gestão e financiamento da Assistência Social de Salvador, relativa ao período 2014-2017. 

Ao iniciar o capítulo sobre o financiamento da referida política, cabe registrar que a 

Constituição Federal de 1988 contempla capítulo específico sobre as finanças públicas, além 

de privilegiar as disposições para planejamento e controle no âmbito da administração pública 

brasileira. As normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal são reguladas pela Lei 

Federal nº 4.320/1964, por se tratarem de competência exclusiva da União, além de portarias 

e instruções normativas sobre planejamento, orçamento, gestão e finanças públicas, das 

respectivas pastas ministeriais, e das normas específicas do MDS, que tratam do 

monitoramento, controle e avaliação da Política Nacional de Assistência Social. 

Ademais, a organização do SUAS foi idealizada para funcionar em consonância com o 

pacto federativo, a fim de propiciar a descentralização das ações de execução para os gestores 

locais. A União, os estados e os municípios, conforme suas competências, estabelecidas na 

CF/1988 e na LOAS, assumem responsabilidades na gestão e no financiamento do SUAS e na 

garantia de sua organização, qualidade e resultados na prestação dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pela respectiva rede, tema que será tratado 

no primeiro item desse capítulo. Para tanto, a estrutura administrativa do município voltada 

para a Assistência Social, assim como os elementos que integram o sistema de planejamento e 

financiamento das ações socioassistenciais, serão objeto de análise na sequência. 

 

 

2.1 A ESTRUTURA MUNICIPAL PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

 

O município de Salvador, para a implementação das ações da Assistência Social, 

contava em 2014 com a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Proteção Social, 
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Esporte e Combate à Pobreza (SEMPS) cujo organograma consta do ANEXO E. O regimento 

interno SEMPS, então vigente, fora aprovado pelo Decreto Municipal nº 25.788/2015. O 

comando único das ações do SUAS no município de Salvador era então exercido pela SEMPS, 

com a finalidade de: planejar, propor e coordenar a execução da política municipal de 

assistência social e a articulação e a mobilização das ações voltadas à redução e erradicação da 

pobreza, à promoção da cidadania, além de garantia da manutenção dos direitos e necessidades 

básicas do cidadão.  

Através do Decreto Municipal nº 28.251/2017, a estrutura e as competências da SEMPS 

foram alteradas e, apesar de manter a mesma sigla, passou a ser chamada de Secretaria 

Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), sendo retirada da sua estrutura, 

além da gestão das atividades de esporte e lazer, também a Fundação Cidade Mãe (FCM) e 

mais três conselhos, quais sejam: o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, que, junto com a FCM, passaram a integrar a Secretaria Municipal de Política para 

Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ); o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, que passou a integrar o Gabinete do Prefeito; e o Conselho Municipal de Esporte e 

Lazer, que passou para a Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer. 

Atualmente a SEMPS possui, entre outras, as seguintes competências: formulação da 

política municipal de Assistência Social; elaboração do Plano Municipal de Assistência 

Social; contribuição com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 

ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais; organização e 

gestão da rede municipal de inclusão e proteção social, composta pela totalidade de serviços, 

programas e projetos governamentais e não governamentais; provimento de serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial para famílias, 

indivíduos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, assegurando a 

centralidade na família e a convivência familiar e comunitária; e execução dos benefícios 

eventuais, serviços assistenciais, programas e projetos de forma direta e coordenação das 

atividades realizadas pelas entidades e organizações da sociedade civil (SALVADOR, 2017d). 

Ademais, compete à SEMPS a coordenação do SUAS no município de Salvador; a 

promoção de um conjunto integrado de ações socioassistenciais básicas e especiais de 

iniciativa pública e da sociedade civil organizada, conforme preconizado pela LOAS e a 

PNAS; e a articulação com outras políticas setoriais de âmbito municipal com vistas à 

inclusão dos destinatários da política de Assistência Social (SALVADOR, 2017d). 

No desempenho das suas atividades a SEMPS deve oferecer atendimento ao público 

usuário da política de Assistência Social, constituído por cidadãos e grupos que se encontram 
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em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos excluídos e com 

fragilidade ou perda de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, através de 

serviços socioassistenciais básicos e especializados, além de promover ações de segurança 

alimentar e nutricional. Para tanto, a SEMPS dispunha, em 2017, da seguinte estrutura: 

 

 

Quadro 2 – Unidades que integram a estrutura organizacional da SEMPS (Decreto Municipal nº 
28.251/2017) 

Unidades Administrativas Órgãos Colegiados 
Subsecretaria; 

Diretoria de Proteção Social Básica; 

Diretoria de Proteção Social Especial; 

Gerência de Gestão do SUAS; 

Gerência de Gestão do Cadastro Único, Bolsa 

Família e Benefícios; 

Coordenadoria de Apoio as Ações Sociais de 

Habitação e Defesa Civil; 

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional; 

Diretoria Administrativa e Financeira. 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMASS); 

Conselho Municipal do Idoso (CMI); 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Salvador (OMSEA/SSA); 

Conselhos Tutelares (18); 

Conselho Municipal de Direitos Humanos, Cidadania 

e Defesa Social (CMDH). 

Fonte: Salvador (2017d). 

 

 

A Diretoria de Proteção Social Básica é integrada por quatro setores: Setor de 

Desenvolvimento Comunitário; Setor das Ações para a Pessoa Idosa; Unidade de Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo; e Unidade de Atendimento Integral à Família.  

A Diretoria de Proteção Social Especial é integrada pela Unidade de Ações de Média 

Complexidade (Setor de Abordagem Social; Setor de Acompanhamento de Unidades de 

Média Complexidade) e a Unidade de Ações de Alta Complexidade (Setor de Políticas para a 

População em Situação de Rua; Setor de Acompanhamento Técnico a Entidades; Setor de 

Acolhimento Institucional). 

Além das supracitadas diretorias, a SEMPS dispõe, ainda, na sua estrutura 

organizacional, de mais duas gerências e duas coordenadorias na área finalística: Gerência de 

Gestão do SUAS; Gerência de Gestão do Cadastro Único, Bolsa Família e Benefícios; 

Coordenadoria de Apoio as Ações Sociais de Habitação e Defesa Civil; e Coordenadoria de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

Em relação à proteção social básica, pode ser operada por intermédio de: Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), territorializados de acordo com o porte do 

município; rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos geracionais, 

intergeracionais, grupos de interesse entre outros; benefícios eventuais; benefícios de 

prestação continuada; serviços e projetos de capacitação e inserção produtiva.  
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O CRAS é a unidade pública municipal localizada em áreas de vulnerabilidade social, 

que abrange um total de até 1.000 famílias/ano e devem ser estruturados de acordo com o porte 

do município, para gerenciar e executar a proteção social básica no território referenciado. 

Salvador é classificado como metrópole, portanto, deve obedecer ao critério de, no 

mínimo, oito CRAS, sendo um para até 5.000 famílias referenciadas. Em 2013, Salvador 

contava com 21 CRAS. No período pesquisado (2014-2017), esse número aumentou para 28 

CRAS (Figura 1), dessas unidades, 26 são cofinanciadas pelo governo federal, mas em 

dezembro/2017, duas delas se encontravam com o cofinanciamento suspenso: um CRAS por 

não ofertar o PAIF e outro porque compartilhava espaço com associação comunitária. 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização dos 28 CRAS de Salvador 

 
Fonte: Mapas estratégicos para políticas de cidadania36. 

 

 

A identificação dos bairros onde estão localizados os 28 CRAS de Salvador, consta do 

Quadro 3:  

 

 

Quadro 3 – Relação dos bairros onde estão localizados os CRAS de Salvador 
Águas Claras Engomadeira Itapuã Parque São Bartolomeu 

Bairro da Paz Fazenda Coutos Liberdade Parque São Cristóvão 

Boca do Rio Fazenda Grande do Retiro Lobato Pau da Lima 

Brotas Federação Mata Escura Plataforma 

Calabetão Ilha de Bom Jesus Nova Esperança/CEASA São Cristóvão 

Cajazeiras Ilha de Maré Nordeste Tancredo Neves 

Centro Histórico Itapagipe Paripe Valéria 

Fonte: Salvador (2016d; 2017c: 2018). 

                                                             
36 Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?s=1&codigo=292740. Acesso em: 20 

dez. 2018. 
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Vale mencionar que a quantidade de famílias cadastradas, em 2017, no Cadastro 

Único
37

, segundo os Relatórios de Informações Sociais
38

 da Secretaria de Avaliação e Gestão 

da Informação (SAGI/MDS), era de 323.086, das quais, mais de 180.000 beneficiadas pelo 

Bolsa Família.  

Em relação à proteção social básica, Salvador dispõe de 28 CRAS, considerando que 

cada CRAS deve abranger uma média de 5.000 famílias referenciadas, e que Salvador possuía 

323.086 famílias inscritas no CadÚnico, consequentemente, o município deveria dispor de 

uma rede de proteção básica de, pelo menos, 65 CRAS. Considerando, ainda, a capacidade de 

atendimento dos CRAS, de 1.000 famílias/ano e que em Salvador um dos CRAS não dispõe 

do PAIF, então, o município possui 27 CRAS ativos para atendimento às famílias, que podem 

oferecer atendimento a até 27.000 famílias/ano, em que pese apenas 24 receberem recursos de 

cofinanciamento. O restante da população, que necessitar de atendimento socioassistencial, 

deverá contar com outros equipamentos da Rede SUAS, principalmente, com as entidades 

beneficentes da Assistência Social credenciadas para a proteção básica. 

Quanto à proteção social especial, é a modalidade de atendimento assistencial destinada 

a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência 

de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil. 

Os serviços de média complexidade oferecem atendimentos às famílias e indivíduos 

com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. 

Neste sentido, tais serviços requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção 

especializada e individualizada e/ou de acompanhamento sistemático e monitorado, além de 

permanente articulação com o Ministério Público, o Poder Judiciário e outros órgãos do Poder 

Executivo. Esses serviços são oferecidos pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), o Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua (Centro POP), Centros Dia e demais unidades referenciadas.  

                                                             
37 O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e 

extrema pobreza, entendidas como aquelas com renda igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa (per 

capita) ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. Além disso, famílias com renda superior a três 

salários mínimos podem ser incluídas no Cadastro Único, desde que sua inclusão esteja vinculada à seleção ou 
ao acompanhamento de programas sociais implementados por quaisquer dos três entes da Federação. É um 

instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, que permite 

identificar seu grau de vulnerabilidade. São consideradas questões como renda, condição de moradia, de acesso 

ao trabalho, à saúde e à educação, com isso pode-se ter uma visão mais aprofundada de alguns dos principais 

fatores que caracterizam a pobreza. Suas informações podem ser utilizadas pelos governos federal, estaduais e 

municipais para obter diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, para desta forma, possibilitar a 

análise das suas principais necessidades, com vistas a implementação de políticas públicas que visam a promover 

a melhoria das condições de vida dessas famílias. 
38Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php. Acesso em: 2 ago. 2018. 
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Integram os serviços de média complexidade: o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), o Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua; o Serviço Especializado em Abordagem Social; o Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e o Serviço de Proteção 

Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e 

de Prestação de Serviços à Comunidade. 

Em 2013, Salvador contava com dois CREAS e dois Centros POP, em 2014, esse 

número subiu para seis CREAS (Figura 2) e três Centros POP (Figura 3) e, ao final de 2017, o 

número já havia sido aumentado para sete CREAS, além de existirem mais dois Centros POP 

em implantação, todos eles cofinanciados, tanto os CREAS (7), quanto os Centros POP (5).  

 

 

Figura 2 – Mapa de localização dos CREAS de 

Salvador (2016) 

Figura 3 – Mapa de localização dos Centros POP 

de Salvador (2016) 

  
Fonte: Mapas estratégicos para políticas de cidadania

39
. 

Nota: CREAS Bonocô, Liberdade, Subúrbio/Ilhas, 

Cabula, Sete Portas e São Gonçalo (exceto o CREAS 

Garcia, implantado em 2017). 

Fonte: Mapas estratégicos para políticas de cidadania
40

. 

Nota: Centros POP Roma, Baixa dos Sapateiros e 

Vasco da Gama (exceto os Centros POP de Pau da 

Lima e Centro, implantados em 2017). 
 

 

Ressalte-se que, em dezembro/2017, a capacidade de atendimento real em Centro POP 

no município foi de 200 vagas, enquanto em janeiro/2014, era de 400 vagas, segundo o 

Relatório de Proteção Social Especial (SAGI/MDS)
41

. 

                                                             
39

 Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?s=1&codigo=292740. Acesso em: 20 

dez. 2018. 
40 Ibdem 39. 
41 Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php. Acesso em: 2 ago. 2018. 
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Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem 

proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e 

indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando de 

serem retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário. Tais serviços são oferecidos de 

acordo com a tipificação relacionada no Quadro 4: 

 

 

Quadro 4 – Serviço, público-alvo e unidades que integram a proteção social especial de alta 

complexidade 
Serviço Usuário Unidade (vagas) 

Acolhimento Institucional 

Crianças e adolescentes Casa-Lar e Abrigo Institucional  

Jovens e adultos com 

deficiência 
Residência Inclusiva  

Mulheres e idosos Abrigo Institucional  

Adultos e famílias Casa de Passagem e Abrigo Institucional  

Acolhimento em República 
Jovens (18 a 21 anos), 

adultos e idosos 
República 

Acolhimento em Família Acolhedora Crianças e adolescentes 
Residência da família acolhedora 

Unidades referenciadas 

Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências 
Famílias e indivíduos Unidades referenciadas 

Fonte: Adaptado de Brasil (2009). 
 

 

Segundo as informações do Relatório de Programas e Ações do MDS
42

, Salvador 

contava, em dezembro/2017, com o total de 68 unidades de acolhimento. No Relatório de 

Proteção Social Especial
43

, consta que o número de vagas ativas, para o serviço de Acolhimento 

Institucional era de 980, no mesmo período, cuja distribuição encontra-se no Quadro 5: 

 

 

 Quadro 5 – Vagas de Serviço de Acolhimento Institucional em Salvador (Dez/2017) 
Serviço Usuário Vagas 

Acolhimento Institucional 

Crianças e adolescentes 520 

Mulheres e idosos 200 

Jovens e adultos com deficiência 10 

Adultos e famílias 250 

Total 980 

Fonte: Adaptado de Relatório de proteção social especial44. 
 

 

Além das unidades da administração direta e das unidades referenciadas, responsáveis 

pela execução das políticas públicas, a SEMPS conta com os órgãos colegiados responsáveis 

pela fiscalização de direitos e políticas públicas, conforme relacionado no Quadro 2.  

                                                             
42 Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php. Acesso em: 2 ago. 2018. 
43 Ibdem 42. 
44 Ibdem 43. 
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Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, encarregados pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos definidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Esses conselhos são compostos por cinco membros, escolhidos pela população 

local para mandato de quatro anos, permitida uma recondução. Salvador possui 18 Conselhos 

Tutelares, distribuídos segundo a relação constante no Quadro 6: 

 

 

Quadro 6 – Relação dos bairros onde estão localizados os Conselhos 

Tutelares de Salvador 
Barra Federação Periperi 

Barroquinha Ilhas Pernambués 

Brotas Ipitanga  Pituba 

Boca do Rio Itapuã Roma 

Castelo Branco Liberdade São Caetano 

Cajazeiras Narandiba Valéria 

Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador45 

 

 

Na sequência, os conselhos de políticas públicas, cujas composições guardam paridade 

entre representantes institucionais e de entidades da sociedade civil, terão as suas finalidades e 

principais competências elencadas, com vistas a evidenciar a sua intrínseca relação com o 

planejamento, o monitoramento e a avaliação das respectivas políticas, tanto em nível 

estratégico, como operacional, e, consequentemente, com o fortalecimento do controle social. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador
46

 (CMASS) tem a finalidade 

de coordenar a Política Municipal de Assistência Social e deliberar sobre o sistema 

descentralizado e participativo da Assistência Social, entre as suas competências, destacam-

se: definir as prioridades e aprovar a Política de Assistência Social; estabelecer as diretrizes 

para a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; aprovar a Política Municipal de 

Assistência Social; atuar na formulação de estratégia e controle da execução da política de 

Assistência Social; estabelecer critérios para a programação e as execuções orçamentárias e 

financeiras do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e fiscalizar a movimentação e 

aplicação dos recursos; acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços socioassistenciais 

prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e privadas; acompanhar e avaliar a 

gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas, projetos e 

serviços aprovados; estabelecer critérios para o pagamento dos auxílios natalidade, funeral e 

                                                             
45

 Disponível em: http://www.cmdca.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20. 

Acesso em: 20 jan. 2019. 
46 Disponível em: http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/cadastro_organizacional/documentos/setad_cmas. 

pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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outros benefícios que venham a ser criados para atendimento de situações de vulnerabilidade 

temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, às pessoas portadoras de 

deficiências, a gestante, a nutriz e os casos de calamidade pública. 

O Conselho Municipal do Idoso
47

 (CMI) tem a finalidade de congregar esforços de 

atenção ao idoso, junto às instituições oficiais e à sociedade civil organizada, estabelecendo 

diretrizes para a aplicabilidade dessa política, em consonância com a Política Nacional e o 

Estatuto do Idoso. Entre as suas competências destacam-se: formular, para fins de aprovação 

pelo Poder Executivo, a política de ação municipal destinada a apoiar e integrar a pessoa 

idosa; implementar a Política Municipal do Idoso, definindo prioridades para as ações e as 

aplicações de recursos; envolver as instituições comprometidas com a causa do idoso nas 

ações a serem desenvolvidas pelo Conselho Municipal do Idoso; fiscalizar a implementação 

de políticas de atenção ao idoso; acompanhar a execução orçamentária e fiscalizar a aplicação 

de recursos financeiros do Fundo Municipal do Idoso. 

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Salvador
48

 

(COMSEA) tem a finalidade de formular diretrizes para políticas e ações na área da segurança 

alimentar e nutricional, competindo-lhe propor e fiscalizar as diretrizes da Política Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como os projetos e as ações prioritárias a serem 

incluídos anualmente na LDO e LOA do município do Salvador no âmbito da referida 

política, articulando e mobilizando a sociedade civil e indicando prioridades. 

O Conselho Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa Social
49

 (CMDH) 

tem a finalidade de promover a eficácia das normas vigentes sobre direitos humanos, 

consagrados na Constituição Federal, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

Fundamentais do Homem e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O CMDH 

possui, entre outras, as seguintes competências: aprovar projetos, programas, planos e 

políticas municipais de direitos humanos; monitorar a execução da Política Municipal de 

Direitos Humanos; elaborar critérios para a aplicação dos recursos e gerir o Fundo Municipal 

de Direitos Humanos; fiscalizar a execução da Política Municipal de Direitos Humanos nas 

esferas governamentais e não-governamentais. 

 

                                                             
47 Disponível em: http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/cadastro_organizacional/documentos/setad_cmi. 

pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. 
48

 Disponível em: http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/cadastro_organizacional/documentos/setad_cmsans. 

pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. 
49 Disponível em: http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/cadastro_organizacional/documentos/setad_cmd 

hcds.pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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Da análise das finalidades e competências dos conselhos de políticas públicas e direitos, 

vinculados à SEMPS, conclui-se que neles está contemplada a intenção do legislador da 

CF/1988, de descentralizar o poder do Estado e fortalecer a participação da sociedade na 

formulação e no controle das políticas sociais, em todas as esferas de governo, através dos 

conselhos paritários, o que foi definitivamente consolidado no marco legal da Assistência Social 

e nas normativas do SUAS. Para Raichelis
50

 (s/d, p.1), os conselhos, nos moldes definidos pela 

CF/1988 “são espaços públicos com força legal para atuar nas políticas públicas, na definição 

de suas prioridades, de seus conteúdos e recursos orçamentários, de segmentos sociais a serem 

atendidos e na avaliação dos resultados”. 

A concretização dos objetivos da PNAS em cada município passa, então, pela 

definição das prioridades nos instrumentos estratégicos de planejamento governamental – 

Plano de Assistência Social e PPA –, num compromisso conjunto das três esferas de governo 

para, de maneira articulada, promoverem o cofinanciamento das prioridades estabelecidas, 

como também, da definição do programa de trabalho anual e da alocação dos respectivos 

recursos no âmbito do orçamento de cada um dos entes governamentais envolvidos. Sem 

articulação da gestão e do cofinanciamento das ações da Assistência Social, tanto no âmbito 

da administração pública, como dos conselhos, e com a ampla participação da sociedade civil, 

os objetivos da PNAS e seus desdobramentos nos estados e municípios não se concretizarão. 

Teixeira (2009, p.3) traça uma comparação entre o planejamento apenas como mera 

formalidade das funções da administração pública e o planejamento como instrumento de 

formulação e gestão de políticas públicas, que trazem no seu bojo a estratégia de alcançar 

objetivos sociais relevantes. A autora aborda a gestão e o planejamento no campo das 

políticas sociais, discorrendo acerca do confronto de interesses, negociação e participação 

popular, no contexto da formulação de políticas e do planejamento das ações de governo, e 

discute o orçamento púbico e seus desdobramentos, concluindo que: 

A formulação de políticas sociais, com as atuais exigências de democratização 

do espaço público, tende a atravessar o espaço estatal e civil da sociedade 

brasileira, deixando de ser cada vez mais decisão adstrita ao âmbito da gestão 

e do poder. Cabe, entretanto, a gestores e técnicos, processar teórica, política e 
eticamente as demandas sociais, dando-lhes vazão e conteúdo no processo de 

planejamento e gestão, orientando a sua formatação e execução. Não bastam 

pronunciamentos políticos gerais e abstratos que afirmem intenções sociais. É 
necessário que sejam materializadas por meio de um cuidadoso processo de 

planejamento institucional, com alcance capilar, indicando desde concepções 

globais até ações (na ponta), de execução de políticas públicas. (ibdem) 
 

                                                             
50 Disponível em: http://igepp.com.br/uploads/arquivos/apu_93.pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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Sobre o tema, Alves
51

 (s/d, p.23) ressalta que “o padrão histórico que tem caracterizado 

a realização das políticas sociais no Brasil – seletivo, fragmentado, excludente e setorizado 

requer a condução de uma gestão comprometida com processos avaliativos”. Ao se reportar 

especificamente à política de Assistência Social, a autora enfatiza a necessidade de 

“estruturação de processos avaliativos capazes de melhor orientar o planejamento e a execução 

desta política, em consonância com os interesses das classes que delas dependem” (ibdem). 

Para tanto, foi criada uma metodologia unificada de avaliação do SUAS, que estabelece 

os indicadores para efeitos de comparação e definição de prioridades, possibilitando identificar 

as ações de proteção social que devem ser prestadas na totalidade dos municípios brasileiros, 

com base na realidade local e regional, no porte, na capacidade gerencial e de arrecadação dos 

municípios, e no aprimoramento dos instrumentos de gestão.  

Nessa direção, cabe à União, ao estado e ao município a elaboração dos respectivos 

Planos de Assistência Social a cada quatro anos, de acordo com os períodos de elaboração do 

Plano Plurianual (PPA), contemplando o resultado do plano municipal no respectivo PPA, 

como também nas LDOs e LOAs, do mesmo período. Tais instrumentos estabelecem, nessa 

hierarquia, os indicadores socioeconômicos a serem alcançados, os produtos, bens e serviços a 

serem produzidos e as ações a serem implementadas, além de indicarem os recursos alocados 

pela administração pública, tudo isso referendado pelos conselhos de cada nível de governo, 

os quais devem promover as iniciativas com vistas à participação social.  

Assim, os desafios impostos à administração pública e aos respectivos conselhos de 

políticas requerem transparência no processo decisório, a garantia da qualidade das informações 

do planejamento, tanto estratégico, como operacional, de forma a assegurar a eficácia do marco 

regulatório, garantindo a elaboração de instrumentos de planejamento que, para além de 

cumprirem as formalidades legais, conduzam às melhores decisões no âmbito da aprovação do 

PPA, da LDO e da LOA, e ao pleno exercício da participação e do controle social. 

 

 

2.2 O PLANEJAMENTO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

O planejamento público contempla duas fases — a do planejamento estratégico, de 

médio prazo, realizado a cada quatro anos, e a do planejamento operacional, anualmente. O 

planejamento estratégico compreende as diretrizes e variáveis que relacionam a situação atual 

                                                             
51 Disponível em: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-019-146.pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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com a situação que se deseja alcançar, na direção de um objetivo preestabelecido, 

constituindo-se em um padrão de avaliação das políticas públicas e dos programas de governo 

a elas vinculados (BRASIL, 1998).  

O instrumento constitucionalmente estabelecido para o planejamento estratégico é o 

PPA, que deve definir, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos, as ações, as metas e os 

valores estimados para as despesas de capital e outras despesas delas decorrentes; e as ações da 

administração pública para programas de natureza continuada. (BRASIL, 1988). Segundo Silva 

(2000), o PPA deve se constituir no resultado de um processo técnico e político, no qual se 

inserem diversos segmentos da sociedade e são demonstradas as informações econômicas e 

sociais necessárias ao processo de formulação dos programas governamentais.  

O planejamento de curto prazo ou operacional compreende as diretrizes e variáveis da 

situação atual e sua relação com os recursos disponíveis, procurando otimizar os resultados e 

constituindo-se em um padrão de avaliação da eficiência e da eficácia da gestão de cada 

unidade administrativa e, globalmente, do governo (SILVA, 2000). 

Os instrumentos de planejamento operacional da administração pública, a LDO e a 

LOA, devem ser elaborados de forma articulada com o PPA, contemplando metas e ações que 

visem a atender aos objetivos previamente definidos no planejamento estratégico. 

Identificadas as prioridades na LDO, deve-se estabelecer, na LOA, as metas para o exercício, 

com base na relação de causalidade com a forma de satisfazê-las, e identificar a 

disponibilidade real de recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, necessários à 

implementação dos programas de governo do respectivo período (BRASIL, 1998).  

Na LDO são fixadas as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente, com vistas a orientar a elaboração da LOA e 

sua execução. A LOA, por sua vez, obedece à orientação da LDO e compreende os 

orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimento das empresas estatais.  

Apesar do prazo de vigência do PPA ser de quatro anos, durante o último ano de 

vigência do PPA 2010-2013 e primeiro ano de mandato do prefeito eleito, a Prefeitura de 

Salvador elaborou um Planejamento Estratégico (2013-2016), intitulado Salvador: construindo 

um novo futuro
52

. Porém, não se pode perder de vista que o PPA é o instrumento de 

planejamento de médio prazo (quatro anos), que alcança dois mandatos de governo, sendo os 

três primeiros anos de vigência, em um mandato e, o quarto ano de sua vigência, no mandato 

subsequente, como representado na Figura 4: 

                                                             
52 Disponível em: http://www.planejamentoestrategico.salvador.ba.gov.br/imagens/Planejamento_Completo.pdf. 

Acesso em: 2 fev. 2018. 
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Figura 4 – Relação entre a vigência do PPA e o período dos mandatos 

 
Fonte: FERREIRA (2003, apud PASCOAL, 2002, p. 35). 

 

 

Ademais, não consta no sitio da Prefeitura de Salvador na Internet documento descritivo 

sobre as diversas informações que integram os anexos da Lei nº 8.535/2013, que aprova o PPA 

2014-2017. Ressalte-se, ainda, que no Planejamento Estratégico 2013-2016, além dos objetivos 

não coincidirem com os do PPA 2014-2017, também existem metas cujos prazos de entrega são 

para 2013, portanto, incompatíveis com a vigência do referido PPA. 

Originalmente aprovado no valor total de R$17.779.789 mil, o PPA 2014-2017 foi 

antecedido do PPA 2010-2013, no valor de R$10.549.974 mil, sobre o qual teve um acréscimo 

de 68,6%, e foi sucedido pelo PPA 2018-2021, no valor de R$33.990.475 mil, que superou, o 

de 2014-2017, em 91,2% (SALVADOR, 2009; 2013a; 2017a). Nos referidos PPAs foram 

contemplados os eixos estratégicos relacionados no Quadro 7. 

 

 

Quadro 7 – Eixos estratégicos dos últimos três PPAs de Salvador (Em R$1.000) 

PPA 2010-2013 PPA 2014-2017 PPA 2018-2021 

Ampliação da Oferta de 

Infraestrutura e Serviços 
(R$3.416.013 mil) 

Desenvolvimento Econômico 
com Qualidade Urbano Ambiental 

(R$1.405.758 mil) 

Inclusão Social e Direito 
Pleno à Dignidade Humana 

(R$4.168.770 mil) 

Gestão Estratégica e Articulação 

(R$1.407.993 mil) 

Ações do Poder Legislativo 
(R$151.440 mil) 

Gestão da Cidade 
(R$7.474.474 mil) 

Desenvolvimento Econômico 
e Cultural (R$607.835 mil) 

Desenvolvimento Social 

(R$6.071.420 mil) 

Gestão e Finanças Públicas 

(R$573.031 mil) 

Gestão do Executivo 
(R$3.284.235 mil) 

Gestão Legislativa 
(R$177.000 mil) 

Desenvolvimento Urbano e 
Econômico (R$5.797.539 mil) 

Desenvolvimento de Serviços 
Urbanos (R$2.662.742 mil) 

Desenvolvimento Humano 

(R$824.885 mil) 

Desenvolvimento Social  
(R$523.648 mil) 

Qualidade de Vida  
(R$2.102.389 mil) 

Sustentabilidade e Resiliência 

(R$306.419 mil) 

Desenvolvimento Institucional e 

Engajamento do Cidadão 
(R$21.002.861 mil) 

Ação Legislativa e o Controle das 

Contas Públicas (R$ 769.992 mil) 

Fonte: Salvador (2009; 2013a; 2017a). 
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Ressalte-se que o PPA 2014-2017 foi alterado no segundo ano de execução, pela Lei 

nº 8.752/2015, para inclusão de diversas ações, tendo o seu valor aumentado de R$17.779.789 

mil, para R$18.187.995 mil. A relação percentual entre os recursos alocados aos diversos 

eixos estratégicos do PPA 2014-2017 está representada no Gráfico 1: 

 

 

 
 Fonte: Salvador (2013a). 

 

 

Ao eixo Desenvolvimento Social (R$6.071.420 mil) foram alocados 33,4% dos recursos 

do PPA. Esse eixo estratégico abrangeu três áreas temáticas do referido PPA, quais sejam: 

Educação (R$1.946.002 mil); Saúde (R$3.476.519 mil); e Justiça Social (R$648.899 mil), essa 

última, onde se encontra a Assistência Social. As áreas temáticas do PPA para o eixo 

Desenvolvimento Social estão representadas, segundo os percentuais indicados no Gráfico 2: 

 

 

 
 Fonte: Salvador (2013a). 
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Gráfico 1– Recursos alocados ao PPA 2014-2017, por 
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Gráfico 2 – Recursos alocados ao eixo Desenvolvimento 

Social, por área temática (PPA 2014-2017) 
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O valor referente à área temática Educação (R$1.946.002 mil) corresponde a 32,1% 

dos recursos alocados ao eixo estratégico Desenvolvimento Social e compreende o somatório 

dos valores definidos para as ações que integram as funções governamentais Educação 

(R$1.911.036 mil) e Desporto e Lazer (R$34.966 mil). O valor alocado à área temática Saúde 

(R$ R$3.476.519 mil) corresponde a 57,3% dos valores alocados ao referido eixo e 

compreende integralmente o valor da função orçamentária de mesmo nome. Em relação à área 

temática Justiça Social (R$648.899 mil), o valor que lhe foi alocado corresponde a 10,7% dos 

recursos previstos para o Desenvolvimento Social e a sua composição em funções e 

subfunções não restou evidenciada em decorrência da falta de informações nos documentos 

que integram o PPA em análise.  

Ressalte-se que, em decorrência das alterações procedidas no PPA, ficou ainda mais 

difícil compreender a quais funções de governo correspondem as novas ações incorporadas. O 

Eixo Desenvolvimento Social teve seu valor aumentado em R$310.800 mil, passando de 

R$5.760.620 mil para R$6.071.420 mil. O valor do acréscimo corresponde às novas ações 

incluídas nas áreas temáticas Justiça Social (R$234.000 mil) e Saúde (R$76.000 mil), cujos 

valores originais eram, respectivamente, de R$414.099 mil e R$3.400.519 mil (SALVADOR, 

2013a). Tais acréscimos, na área Justiça Social, também não ficaram evidenciados por função 

e subfunção. 

Na análise do valor originalmente atribuído à área Justiça Social, por exclusão em 

relação às demais áreas temáticas
53

, as funções governamentais
54

 Assistência Social (função 

08) e Direitos da Cidadania (função 14) parecem estar vinculadas essa área. Entretanto, as 

duas funções juntas somavam R$415.699 mil, ou seja, um valor diferente do alocado à 

referida área temática. Portanto, em relação ao eixo estratégico Desenvolvimento Social, só 

foi possível a análise da composição por função e subfunção das áreas temáticas Saúde e 

Educação, restando prejudicada a análise da composição da área Justiça Social, para 

evidenciar, além da Assistência Social, à qual foi incialmente alocado o valor de R$374.637 

mil, que outras funções de governo integram a referida área temática.  

                                                             
53 O PPA 2014-2017 possui, além do Eixo Desenvolvimento Social, como suas três áreas (educação, saúde e 

justiça social, mais cinco eixos estratégicos, que contemplam nove áreas temáticas, quais sejam: Eixo Gestão e 
Finanças Públicas, com duas áreas – equilíbrio das contas públicas (R$115.961 mil) e gestão para entrega 

(R$457.070 mil); Eixo Gestão da Cidade, com três áreas – ambiente urbano (R$3.682.444 mil), mobilidade 

urbana (R$3.576.359 mil) e ordem pública e serviços urbanos (R$215.671 mil); Eixo Desenvolvimento 

Econômico e Cultural, com duas áreas – turismo e cultura (R$586.836 mil) e ambiente de negócios (R$20.999 

mil); Eixo Gestão Legislativa com uma área – ações do Poder Legislativo (R$177.000 mil); e Eixo Gestão do 

Executivo com uma área – ações do Executivo Municipal (R$3.284.235 mil) (SALVADOR, 2013a). 
54 A classificação das funções e subfunções que integram a codificação da despesa pública foi definida pela Portaria 

nº 42/1999, que atualiza a discriminação da despesa por funções segundo as disposições da Lei Federal 4.320/1964 

e  estabelece os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais (BRASIL, 1999). 
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De acordo com a classificação da despesa orçamentária, definida na Portaria MOG nº 

42/1999, as subfunções características da Função 08 - Assistência Social são: 241 - 

Assistência ao Idoso; 242 - Assistência a Pessoa com Deficiência; 243 - Assistência à Criança 

e ao Adolescente; e 244 - Assistência Comunitária. Ressalte-se, entretanto, que podem ser 

alocadas à Assistência Social, as subfunções específicas de outras funções orçamentárias. 

Na Tabela 1, estão apresentados os valores alocados à função Assistência Social nos 

PPAs 2010-2013 e 2014-2017, detalhados por subunção. 

 

 

Tabela 1 – Valores destinados à função Assistência Social, por subfun-

ção, nos PPAs 2010-2013 e 2014-2017 (Em R$1.000) 

Subfunção 

Função 08  

Assistência Social 

PPA  

2014-2017 

PPA  

2010-2013 

122 - Administração Geral 27.710 284 

131 - Comunicação Social 4.900 - 

241 - Assistência ao Idoso 6.459 60 

242 - Assistência à pessoa com Deficiência  8.707 - 

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 37.360 41.375 

244 - Assistência Comunitária 277.877 88.039 

334 - Fomento ao Trabalho 11.600 - 

422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 24 7.511 

Total 374.637(1) 137.269 

Fonte: Salvador (2009; 2013a). 

Nota: 1 – Valor contemplado originalmente no PPA 2014-2017, antes da sua 

alteração pela Lei nº 8.752/2015. 

 

 

Como se depreende da análise da Tabela 1, os recursos da Assistência Social foram 

aumentados em aproximadamente 173% entre o PPA 2010-2013 e o PPA 2014-2017, muito 

provavelmente pela implantação do SUAS e instalação das suas respectivas unidades de 

referência – CRAS, CREAS e demais unidades de acolhimento.  

Observa-se, ainda, que no PPA 2014-2017, que os recursos da Assistência Social se 

concentram nas ações de assistência comunitária (74%), por onde são programadas e 

realizadas as despesas com a proteção social básica e a especial, voltadas para as comunidades 

em geral, sem privilegiar um segmento em detrimento de outros, a exemplo das seguintes 

ações presentes nos orçamentos da Prefeitura de Salvador: Implantação de CRAS; 

Implantação de Shopping Social; Implantação de Ajuris Móvel; Implantação do Bolsa 
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Família Móvel; Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família e 

Indivíduos; Implantação de centros de atendimento a população de rua (CREAS, Centro Pop, 

Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem); Implantação de Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo; Manutenção dos Centros de Convivência; Manutenção dos 

equipamentos socioassistenciais; entre outras.  

A mencionadas ações são voltadas para a proteção social das populações em condições 

de vulnerabilidade e risco social, diferentemente das ações específicas de assistência a idosos, 

a pessoas com deficiência ou a crianças e adolescentes.  

Além disso, as ações da assistência comunitária contemplam atividades com o objetivo 

de desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade nos territórios, fortalecer 

vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária, que possuem 

caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no 

desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas para 

o enfrentamento da vulnerabilidade social, inclusive através de atividades de natureza 

socioeducativa, para o fortalecimento da autonomia e do protagonismo social dos usuários 

(BRASIL, 2009).  

A distribuição percentual dos recursos alocados à função Assistência Social, por 

subfunção, no PPA 2014-2017, está representada no Gráfico 3: 

 

 

 
Fonte: Salvador (2013a). 
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Gráfico 3 – Distribuição dos recursos da Assistência Social, por 

subfunção no PPA 2014/2017 (%) 
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Ressalte-se ainda, por oportuno, que no PPA 2018-2021 não foram discriminados 

valores por função e subfunção governamental, porque, desde 2015, o PPA teve a sua estrutura 

alterada por iniciativa do governo federal. As informações sobre os recursos alocados às 

funções e subfunções de governo deixaram de ser contempladas nesses instrumentos de 

planejamento estratégico, de natureza plurianual, que abrangem um período de quatro anos. Por 

se constituir no único nível de agregação das despesas governamentais, cujos códigos são 

unificados por norma, devendo ser adotados nos instrumentos de planejamento de todos os 

entes das três esferas de governo, as funções governamentais não podem ter sua nomenclatura 

definida individualmente por esses entes, para atender às suas necessidades específicas, a 

exemplo do que ocorre, com o nome dos programas e das ações governamentais.  

Assim, as funções governamentais vêm, há quase vinte anos, sendo comparadas em 

nível local, regional ou nacional, num mesmo ano, ou em outros intervalos de tempo, 

permitindo a análise dos valores alocados ao planejamento, como também dos recursos 

efetivamente aplicados na execução orçamentária e financeira da despesa pública, segundo a 

classificação constante no ANEXO F.  

Entretanto, a alteração procedida na estrutura do PPA, sob a alegação de torná-lo um 

documento de cunho mais estratégico, passou a inviabilizar esse tipo de avaliação quantitativa 

a partir de 2015, cujos reflexos só se materializaram, no planejamento municipal de Salvador, 

no PPA 2018-2021 (SALVADOR, 2017a). A partir de então, somente será possível a análise 

dos recursos alocados por função em outro instrumento de planejamento público – a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), um instrumento de planejamento operacional, ou seja, elaborado 

depois que o PPA já foi apreciado e a partir das suas diretrizes e objetivos.  

Considerando que o PPA tem uma função norteadora, abrangendo dois mandatos e 

contemplando as orientações e a finalidade das ações a serem implementadas, bem como os 

resultados esperados, não se pode prescindir das informações financeiras, que precisam ser 

evidenciadas com clareza e objetividade, desde a sua elaboração, notadamente no âmbito das 

políticas sociais, às quais se vinculam os conselhos de políticas publicas, que devem aprovar 

os seus instrumentos de planejamento, fiscalizar a sua execução e avaliar os seus resultados.  

Ademais, no âmbito da Assistência Social do município, o PPA deve contemplar, 

como já foi visto anteriormente, as diretrizes e os objetivos prioritários contidos no Plano 

Municipal de Assistência Social aprovado pelo CMASS, além de ter sua proposta de lei 

submetida à análise do referido conselho, que tem atribuição de participar da formulação e 

fiscalização da política pública de Assistência Social, desde o seu planejamento até a efetiva 

avaliação dos seus resultados. Para tanto, a prefeitura municipal deve encaminhar a proposta 
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de lei do PPA em tempo hábil para a devida apreciação pelos conselheiros, que devem 

examiná-la à luz do resultado da Conferência Municipal de Assistência Social – instância que 

tem por atribuição a avaliação da Política de Assistência Social e a definição de diretrizes para 

o aprimoramento da referida política e do SUAS.  

Considerando as competências do CMASS, não há como, na discussão das diretrizes e 

prioridades definidas no âmbito do PPA, prescindir de informações financeiras, inclusive para 

apresentá-las em audiências públicas e fomentar a participação social.  

Dando continuidade à análise do PPA 2014-2017, os programas municipais que 

contemplaram ações de Assistência Social foram: Salvador Cidade Justa e Igualitária; 

Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes; e Salvador Cidadã. Esses três 

programas totalizaram R$394.725 mil no documento original. Através da Lei nº 8.752/2015, foi 

incluído no PPA um novo programa da Assistência Social – Mobilidade Social Soteropolitana, 

e o programa Salvador Cidade Justa e Igualitária teve seu valor aumentado em R$300 mil. Os 

valores atualizados alocados a esses programas estão apresentados na Tabela 2: 

 

 

Tabela 2 – Valores destinados aos programas que integram a Assistência 

Social no PPA 2014/2017  

Programa 
Valor 

(Em R$1.000) 

Salvador Cidade Justa e Igualitária 244.528 

Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes 2.180 

Salvador Cidadã 148.317 

Mobilidade Social Soteropolitana 234.500 

Total 629.525 

Fonte: Salvador (2013a; 2015a). 

 

 

Verifica-se que os quatro programas totalizam R$629.225 mil (Tabela 2), entretanto, 

desse valor, não há como especificar a parcela referente às ações da Assistência Social no 

PPA 2014-2017, haja vista que as informações sobre as funções orçamentárias não integraram 

os anexos da Lei nº 8.752/2015, que alterou o mencionado PPA, como explicado 

anteriormente.  

Apesar da falta dessas informações, é importante evidenciar a distribuição dos 

recursos alocados aos referidos programas no PPA 2014-2017, de acordo com os percentuais 

constantes no Gráfico 4: 
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Fonte: Salvador (2013a; 2015a). 

 

 

No PPA 2014-2017, as informações sobre os programas se referem aos objetivos, 

indicadores e respectivas formas de cálculo, iniciativas, ações, produtos, unidades de medida, 

metas regionalizadas e totais, valores, unidades executoras, entre outras.  

O objetivo do Programa de Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes 

é de promover ações que garantam os direitos desses usuários com base no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (SALVADOR, 2013a). As informações acerca do indicador 

estabelecido para esse programa estão apresentadas no Quadro 8: 

 

 

Quadro 8 – Indicador do Programa Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes no 
PPA 2014-2017 

Indicador 
Unidade  

de medida 

Índice 

recente 
Ano 

Índice 

desejado 
Forma de cálculo 

Quantidade de crianças e 

adolescentes acolhidos 

Crianças e/ou 

adolescentes 

em 

apuração 
n/a 3.872 

Somatório de crianças e 

adolescentes no ano 

Fonte: Salvador (2013a). 

 

 

Como se depreende da análise do Quadro 8, o indicador escolhido para o programa é útil 

apenas para aferir a quantidade de crianças e adolescentes acolhidos, evidenciando sobre o 

funcionamento do programa, entretanto o referido indicador não se presta à aferição dos 

benefícios produzidos pelo serviço de acolhimento sobre as condições de vida das crianças e 

dos adolescentes. No caso desse programa, nem mesmo o objetivo proposto de “promover 

ações que garantam direitos [...]”, diz respeito aos resultados almejados com a sua 

implementação, pois consiste apenas em realizar ações, como o próprio objetivo enuncia.  

37,3% 

38,8% 

23,6% 

Gráfico 4 – Recursos alocados aos programas que integram a 

Assistência Social no PPA 2014/2017 

Mobilidade Social
Soteropolitana

Salvador Cidade Justa e
Igualitária

Salvador Cidadã

Assistência e
Acompanhamento a
Crianças e Adolescentes
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O objetivo do Programa Salvador Cidade Justa e Igualitária se constitui em: transformar 

Salvador em uma cidade mais justa, combatendo a discriminação racial, de gênero e de 

qualquer outra natureza; enfrentar a pobreza no município, promovendo o atendimento integral 

e qualificado à população em situação de risco pessoal, social ou com direitos violados; garantir 

atenção integral aos usuários de substâncias psicoativas; e tornar Salvador uma referência na 

execução de políticas socioassistenciais de crianças, adolescentes e jovens (SALVADOR 

2013a). Nesse sentido, foram definidos os cinco indicadores, que se encontram relacionados no 

Quadro 9, acompanhados das suas respectivas unidades de medida, dos índices apurados mais 

recentemente e do seu respectivo período de apuração, bem como do índice desejado, que 

deverá se constituir em objeto de avaliação ao final do período do PPA: 

 

 

Quadro 9 – Indicadores do Programa Salvador Cidade Justa e Igualitária no PPA 2014-2017 

 Indicador 
Unidade  

de medida 

Índice 

recente 
Ano 

Índice 

desejado 
Forma de cálculo 

Número de famílias atendidas pelos 
CRAS 

Un 7.000 2012 40.050 
Total de famílias acompanha-
das pelos CRAS por mês 

Número de atendimentos do Centro de 
Referência em Atendimento à Mulher 

(CRAM) 

Un 1.709 2012 3.395 
Número de atendimentos 
realizados pelos CRAMs no 

ano 

Número de crianças, adolescentes e 

jovens atendidos nos Centros de 
Convivência Socioassistencial (CCS) 

Un 2.400 2012 4.000 

Número de crianças, adoles-

centes e jovens atendidos nos 
CCS 

Número de empresas certificadas Un 47 2012 94 
Total acumulado de empresas 

certificadas 

Percentual de servidores participantes 

do Programa de Combate ao Racismo 
Institucional (PCRI) 

% 5% 2013 30% 

Total de servidores partici-

pantes do PCRI / total de 
servidores ativos * 100 

Fonte: Salvador (2013a). 

 

 

Como se depreende da análise dos indicadores relacionados no Quadro 9 – número de 

pessoas atendidas, número de empresas certificadas
55

 e percentual de servidores por 

participantes do PCRI –, todos esses são apenas indicadores de que o programa está em 

funcionamento, entretanto não se prestam à aferição do objetivo proposto, pois não respondem, 

nem se Salvador se transformou em uma cidade mais justa e nem se a discriminação racial, de 

gênero e de qualquer outra natureza foi reduzida; nem se a pobreza no município foi reduzida, 

nem em que medida o atendimento integral e qualificado à população em situação de risco 

pessoal, social ou com direitos violados contribuiu para a redução da pobreza; nem em que 

                                                             
55

 De acordo com o documento intitulado Salvador: construindo um novo futuro (2013-2016), a certificação se 

refere à outorga do Selo de Diversidade Étnico-Racial, com o objetivo de promover a igualdade racial nas 

empresas através do programa de certificação. Disponível em: http://www.planejamentoestrategico.salvador. 

ba.gov.br/imagens/Planejamento_ Completo.pdf. Acesso em: 2 fev. 2018. 
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medida os usuários de substâncias psicoativas receberam atenção integral, nem como isso 

interferiu na sua qualidade de vida; nem sobre o nível de qualidade alcançado na execução das 

políticas socioassistenciais de crianças, adolescentes e jovens, em relação à referência almejada. 

O terceiro programa vinculado à Assistência Social é o Programa Salvador Cidadã, que 

tem o objetivo de combater a exclusão social, através da articulação de políticas públicas e 

privadas, promovendo ações de caráter preventivo, assistencial e protetivo e de integração aos 

grupos em situação de risco e/ou vulnerabilidade, cujo indicador foi assim definido no PPA: 

 

 

Quadro 10 – Indicador do Programa Salvador Cidadã no PPA 2014-2017 

 Indicador 
Unidade  

de medida 

Índice 

recente 
Ano 

Índice 

desejado 
Forma de cálculo 

Número de cobertura da proteção 
social implantada 

Serviços 
implantados 

em 
apuração 

n/a 4 
Somatório de serviços 
implantados no quadriênio 

Fonte: Salvador (2013a). 

 

 

Nesse caso, o indicador também não se presta a aferir os resultados do programa, pois 

não evidencia nenhum efeito sobre a exclusão social no município, além de não deixar claro a 

que tipo de cobertura de proteção social se refere, limitando a compreensão sobre os quatro 

serviços que se propõe a implantar no quadriênio.  

Em relação ao Programa Mobilidade Social Soteropolitana, que foi inserido 

posteriormente no PPA 2014-2017, através da Lei nº 8.752/2015, a referida lei não especifica 

seu objetivo, nem os respectivos indicadores de resultado, apontando apenas as metas físicas 

por ação (SALVADOR, 2015a). 

Embora a Prefeitura de Salvador tenha avançado na qualidade do planejamento, a falta 

de um documento descritivo que integre o PPA 2014-2017, esclarecendo sobre os programas, 

seus indicadores, respectivas unidades de medida e formas de cálculo, as ações, suas metas e 

respectivas unidades de medida e valores, dificultou a compreensão e limitou as respectivas 

análises, além de remeter à análise do Planejamento Estratégico 2013-2016, cujos objetivos e 

períodos de execução não coincidem com os do referido PPA. Todas essas omissões e 

imprecisões no referido PPA refletem o modelo de planejamento tecnicista, historicamente 

adotado pela administração pública brasileira, que se formaliza com o preenchimento de 

quadros e tabelas, com informações muitas vezes incompletas ou até divergentes. 

O PPA 2014-2017, apesar das limitações mencionadas, indica os valores das ações, 

como apresentado em relação ao Programa Salvador Cidade Justa e Igualitária (Quadro11): 
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Quadro 11 – Ações, metas e valores do Programa Salvador Cidade Justa e Igualitária no PPA 2014-

2017 

Ação Produto 
Unidade  

de medida 
Tipo Meta 

Valor 

(R$1.000) 

Manutenção dos serviços de proteção a pessoas em situação 
de vulnerabilidade e risco social 

Serviço mantido % A 100 95.823 

Implantação de Centros de Atendimento a População de Rua 
(CREAS, Centro Pop, Abrigos, Repúblicas e Casas de 
Passagem) 

Centro implantado Un P 53 36.597 

Manutenção dos serviços de PAIF Serviço mantido % A 100 35.068 

Manutenção das unidades de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

Unidade mantida Un A 30 13.950 

Manutenção de Centros de Convivência FCM de atendimen-
to a crianças, adolescentes e jovens (Proteção Básica) 

Unidade mantida Un A 37 11.100 

Aluguel Social para população de rua Pessoa atendida Un A 2.900 10.440 

Implantação de Residência Inclusiva para pessoas com 
deficiência 

Residência 
implantada 

Un P 12 7.157 

Capacitação profissional à população em situação de rua Pessoal capacitado Un A 2.800 5.824 

Implantação de Casa Lar para Idosos Casa implantada Un P 11 4.989 

Ampliação e manutenção dos serviços de atenção aos 
direitos das mulheres 

Serviço mantido % A 100 4.760 

Implantação de Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) 
Centro implantado Un P 20 3.294 

Desenvolvimento de ações de combate ao racismo e a 
discriminação 

Ação desenvolvida % A 100 3.023 

Manutenção do Programa Família Acolhedora 
Adolescente 
atendido e 
acompanhado 

Un A 110 2.640 

Reforma e equipagem das unidades de atendimento a 
crianças, adolescentes e jovens 

Unidade reformada Un P 7 2.000 

Implantação de ações de combate ao racismo e à 
discriminação 

Ações implantadas % P 100 1.796 

Implantação de Bolsa Família Móvel 
Equipamento 
implantado 

Un P 3 1.650 

Reforma e equipagem de Centros de Convivência FCM de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

Unidade reforma Un P 8 1.600 

Manutenção do Centro de Referência Loreta Valadares - 
Prevenção e Atenção a Mulher em Situação de Violência 

Serviço mantido % A 100 720 

Implantação de Shopping Social 
Equipamento 
implantado 

Un P 4 529 

Implantação da Casa de Passagem da Mulher Casa implantada Un P 1 408 

Implantação de novos Centros de Convivência FCM de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

Unidade 
implantada 

Un P 4 400 

Implantação do Centro de Referência de Atenção à Mulher 
(CRAM) 

Centro Implantado Un P 2 360 

Implantação de Ajuris Móvel 
Equipamento 
implantado 

Un P 1 100 

Manutenção da Casa de Passagem da Mulher1 Centro Mantido % A 100 300 

Total 244.528 

Fonte: Salvador (2013a). 

Nota: 1 – Ação incluída pela Lei nº 8752/2015, que modifica o PPA 2014-2017. 
Legenda: A – Atividade; P – Projeto. 

 

 

O detalhamento das metas e dos valores alocados por ação, no Programa Assistência e 

Acompanhamento a Crianças e Adolescentes, encontra-se apresentado no Quadro 12: 
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Quadro 12 – Ações, metas e valores do Programa Assistência e Acompanhamento a Crianças e 

Adolescentes no PPA 2014-2017 

Ação Produto 
Unidade  

de medida 
Tipo Meta 

Valor 

(R$1.000) 

Manutenção do Programa Central de Vagas e Regulação e 
Acolhimento Emergencial de Crianças e Adolescentes da 
FCM 

Programa Mantido % A 100 800 

Capacitação profissional de jovens aprendizes e familiares 
da FCM 

Curso Realizado % A 100 600 

Manutenção da Central de Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto 

Unidade Mantida % A 100 460 

Reforma e equipagem de Central de Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto 

Unidade 
Reformada 

% P 100 200 

Capacitação dos profissionais na área de políticas assistenciais 
de crianças, adolescentes e jovens 

Programa Mantido % A 100 120 

Total 2180 

Fonte: Salvador (2013a). 
Legenda: A – Atividade; P – Projeto. 

 

 

Em relação ao Programa Salvador Cidadã, o detalhamento das metas e dos valores 

alocados por ação estão apresentados no Quadro 13: 

 

 

Quadro 13 – Ações, metas e valores do Programa Salvador Cidadã no PPA 2014-2017 

Ação Produto 
Unidade  

de medida 
Tipo Meta 

Valor 

(R$1.000) 

Ampliação de oferta de serviços socioassistenciais e 
benefícios eventuais e continuados 

Pessoal capacitado Un A 10.500 33.000 

Proteção Social Especial voltada para crianças e adolescentes Projeto executado Un P 106 29.100 

Implantação de SCFV para crianças, adolescentes, idosos, 
intergeracional e pessoas com deficiência  

Serviço implantado Un P 14.000 21.785 

Manutenção dos equipamentos socioassistenciais Equipam. mantido % A 100 15.480 

Implantação dos serviços de intermediação de mão de obra Serviço mantido % A 100 11.600 

Manutenção do Restaurante Popular Restaurante mantido % A 100 8.621 

Capacitação profissional para beneficiários do Programa 
Bolsa Família 

Pessoal capacitado Un A 2.800 5.824 

Capacitação profissional para pessoas em vulnerabilidade 

e risco social 
Pessoal capacitado Un A 2.800 5.224 

Manutenção dos Centros de Convivência Centro mantido % A 100 4.264 

Informação, educação e comunicação social Campanha realizada Un A 48 4.000 

Proteção dos direitos da criança, do adolescente, da pessoa 
com deficiência e do idoso 

Pessoa atendida Un A 4.000 1.600 

Implantação de Centro de Convivência para pessoas com 
deficiência 

Centro implantado Un P 4 1.550 

Implantação de Centro de Convivência para idosos Centro implantado Un P 4 1.470 

Implantação de Restaurante Popular Rest. Implantado Un P 2 1.440 

Ampliação da estrutura de suporte da Central de 
Informações e Atendimento Social (CIAS) 

CIAS ampliado Un A 45 1.375 

Informação, educação e comunicação social Campanha realizada % A 100 900 

Implantação dos Serviços de Intermediação de Mão de Obra Serviço implantado Un P 40 560 

Manutenção dos conselhos tutelares Conselho mantido % A 100 480 

Implementação de ações voltadas a garantia dos direitos e 

combate a homofobia e proteção da população LGBT 
Campanha realizada Un P 24 24 

Manutenção dos conselhos de direitos  Conselho mantido % A 100 20 

TOTAL 148.317 

Fonte: Salvador (2013a). 

Legenda: A – Atividade; P – Projeto. 
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Da análise dos Quadros 11, 12 e 13, verifica-se que as informações financeiras 

apresentadas no PPA 2014-2017 não se constituem em informações operacionais, com detalhes 

sobre a classificação orçamentária da despesa, como devem ser apresentadas na LOA, mas, 

apenas, em quadros sintéticos acerca da ordem de grandeza dos recursos estimados para cada 

meta e que servem de orientação para o desdobramento do PPA na definição das prioridades e 

na alocação dos recursos para elaboração dos orçamentos, anualmente.  

O orçamento público é definido como o instrumento que a administração pública 

dispõe, em qualquer de suas esferas, para expressar o seu programa de trabalho, discriminado 

por ação, segundo a classificação da natureza das receitas estimadas e das despesas fixadas 

para um determinado período (PISCITELLI; TIMBÓ; ROSA, 2006 apud SALVADOR; 

TEIXEIRA, 2014), diferente das informações contempladas nos PPAs até 2015. 

No novo contexto de reformulação do PPA, é importante ressaltar que o seu 

direcionamento estratégico e sua vigência de quatro anos foram pensados na CF/1988 com o 

intuito de prevenir descontinuidades, haja vista que, nos instrumentos de planejamento, 

notadamente no orçamento público, são evidenciadas as alocações da totalidade dos recursos 

disponíveis para realizar qualquer tipo de intervenção, tanto de cunho econômico, quanto 

social. Pois, como afirmam Salvador e Teixeira (2014), no modo de produção vigente, o 

orçamento público expressa a totalidade de recursos destinados tanto para a esfera da 

acumulação produtiva, como para a garantia das políticas sociais. No enfrentamento da 

tentativa de cortes de gastos sociais é preciso estar munido dessas informações. 

O orçamento, para além de um instrumento técnico de planejamento, é também um 

instrumento político, que retrata a correlação de forças sociais e políticas atuantes e dominantes 

na sociedade, haja vista que a alocação dos recursos reflete a direção da atuação do Estado nas 

suas prioridades de políticas públicas sociais e econômicas, revelando, na sua estrutura de 

receitas e gastos, sobre que parcela da sociedade recairá maior ou menor parcela de tributação, e 

sobre a qual recairão maiores ou menores benefícios com os gastos públicos (OLIVEIRA, 2009, 

apud SALVADOR; TEIXEIRA, 2014). Dessa forma, o fundo público assume um lugar 

estrutural na sociedade, atingindo globalmente toda a população e revelando sua maturidade e 

suas contradições (OLIVEIRA, 1998 apud SALVADOR; TEIXEIRA, 2014). 

Nesse contexto, é importante analisar as alterações procedidas pela Lei nº 8.752/2015 

no eixo estratégico Desenvolvimento Social, do PPA 2014-2017, principalmente, em 

decorrência do montante de recursos envolvidos pelo novo programa, que passou a integrar 

área temática Justiça Social – Programa Mobilidade Social Soteropolitana (Quadro 14).  
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Quadro 14 – Ações, metas e valores do Programa Mobilidade Social Soteropolitana no PPA 2014-

2017 

Ação Produto 
Unidade 

de medida 
Meta Unidade responsável 

Valor 

(R$1.000) 

Primeiro Passo - Ações de Promoção 
da Educação para a Primeira Infância 

Crianças 
atendidas 

% 100 
Secretaria da Educação 

(SMED) 
25.200 

Primeiro Passo - Ações de Assistência 
Social para primeira Infância 

Crianças 
atendidas 

% 100 
Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS) 
5.400 

Primeiro Passo - Ações de Atenção à 
Saúde na Primeira Infância 

Crianças 
atendidas 

% 100 
Fundo Municipal de Saúde 

(FMS) 
19.200 

Ações Integradas de Desenvolvimento 
da Primeira Infância 

Crianças 
atendidas 

% 100 Casa Civil 83.700 

Salve Salvador - Implementação de 

Ações Integradas de Mobilidade Social 

Famílias 

Assistidas 
Un 1200 Casa Civil 101.000 

Total 234.500 

Fonte: Salvador (2015a). 

 

 

No Quadro 14, estão apresentadas as informações divulgadas pela Prefeitura, tanto no 

seu sitio na Internet
56

, onde são disponibilizadas as informações sobre planejamento e 

orçamento, quanto na Lei n.º 8.752/2015
57

 (SALVADOR, 2015a). 

Da análise das informações constantes na Lei n.º 8.752/2015, depreende-se que o novo 

programa foi apresentado de forma diferente dos três anteriores, pois não indica nem o objetivo, 

nem os indicadores e respectivas unidades de medida, nem os índices apurados mais 

recentemente e o período de apuração, nem o índice que se deseja alcançar e que deveria servir 

de referência nas avaliações a serem realizadas ao final do período do PPA. Nesse caso, não há 

como saber que benefício se pretendia alcançar com uma despesa pública da ordem de 

R$234.500 mil, nem mesmo com as ações que integram o programa, porque nenhuma delas 

especifica as metas de forma objetiva e clara, a exemplo de: ações integradas de 

desenvolvimento da primeira infância; ações integradas de mobilidade social; ações de atenção 

à saúde na primeira infância; ações de assistência social para primeira infância; e ações de 

promoção da educação para a primeira infância. Tais ações não foram especificadas com 

clareza, precisão e objetividade, e os produtos, também, não. A transparência ficou prejudicada, 

embora o Legislativo tenha aprovado e o CMASS possa ter participado do processo decisório. 

Também não existem evidências de que a imprensa tenha noticiado. Então, como a sociedade, 

de maneira geral, ou as pessoas diretamente interessadas vão tomar conhecimento desses fatos?  

Na opinião de Alves (s/d, 23-24), “a avaliação é uma das etapas das políticas sociais, 

destinada a indicar sua reformulação, seja durante sua implementação, seja depois”, isto é, 

todas as fases do ciclo de vida da política pública devem ser avaliadas. É de se questionar aos 

                                                             
56 Disponível em: http://casacivil.salvador.ba.gov.br/index.php/menu-orcamento. Acesso em: 8 jan. 2019. 
57 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2015/875/8752/lei-ordinaria-n-8752-

2015-modifica-o-plano-plurianual-para-o-quadrienio-2014-a-2017-e-da-outras-providencias. Acesso em: 8 jan. 2019. 
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órgãos municipais envolvidos com a formulação e avaliação de políticas voltadas para 

crianças, e às suas respectivas unidades administrativas e colegiadas, acerca da qualidade das 

informações do programa Mobilidade Social Soteropolitana. Sobre o assunto, é importante 

considerar as colocações de Alves (ibdem): 

Historicamente, os tipos de avaliação previstos pelo governo brasileiro são 

eventuais e informais, apenas se importando com indicadores que denotem a 

relação custo-benefício e que apresentem “resultados positivos” de relevância 
quantitativa. Neste sentido, o controle previsto pelo governo visa ao 

enfraquecimento de mecanismos de participação democrática, especialmente 

quanto ao controle social exercido pelas camadas populares sobre os processos 

decisórios das políticas governamentais. É pois, sob estas circunstâncias que 
ficam comprometidas as ações de avaliação da assistência social, o que 

dificulta ainda mais a sua configuração como política pública, ficando restrita 

a ações pontuais, imediatas, sem um controle permanente, sobretudo em 
sociedades extremamente preocupadas com o impacto eleitoral.  
 

Na opinião da referida autora, muitas informações são omitidas pelo poder público 

exatamente para não dar transparência aos verdadeiros interesses que as configuram:  

[...] Na verdade, a intenção não é dar visibilidade a indicadores que possam instigar a 

crítica e a insatisfação popular mediante a realidade trágica escondida por trás das 

ações do governo. A publicização de dados e informações governamentais dá-se de 
maneira falaciosa, pois são ressaltados, com toda ênfase, os números de atendimentos, 

o volume dos gastos, a quantidade de programas e serviços, mas não se revelam o 

caráter pontual dos atendimentos, a insuficiência dos recursos frente às reais demandas 

da população, ao lado da falta de priorização de demandas face à escassez de recursos, 

o sucateamento dos programas e serviços prestados, mascarando a verdadeira 

intencionalidade do Estado burguês, que não é a de possibilitar que os segmentos 

pauperizados tenham sua condição de classe subalternizada suprimida, mas para que 

apenas sejam servis à ordem social burguesia e se conformem com suas condições de 

vida, sem que se altere o status quo. (ALVES, s/d, p.26) 

 

Para que isso não aconteça, quando se trata do fundo público e da sua alocação ao 

sistema de planejamento e orçamento governamental, as informações precisam ser divulgadas 

e analisadas, notadamente na esfera municipal, em que a administração, muitas vezes, nem 

dispõe de pessoal qualificado, nem de controle interno estruturado, dependendo apenas da 

atuação dos conselhos e da participação social. Nesse sentido, afirma Camolesi (2013, p.83): 

É no município que as condições concretas se colocam para a vivência da 
cidadania; é nele que se estabelecem as relações de pertencimento, a 

construção de projetos coletivos, o enfrentamento da desigualdade. Sua 

fragilização significa lançar no terreno da impossibilidade a própria 

capacidade de superação dos desafios cotidianos. No entanto não é possível 
descuidar dos condicionantes de outra ordem. 

A efetivação da Política requer uma sociedade que trafegue por parâmetros 

de redução das desigualdades para que a sociedade brasileira possa acessar 
os benefícios de sua construção histórica.  
 

Por isso, esse estudo buscou analisar o processo de planejamento municipal e as 

decisões acerca das prioridades no âmbito da Assistência Social. Para isso, foi realizada uma 



82 
 

 

comparação entre as prioridades definidas anualmente na LDO e as que haviam sido 

previamente definidas no PPA, mediante o confronto das ações elencadas nesses instrumentos 

de planejamento e suas respectivas metas. Posteriormente, no terceiro capítulo, serão 

realizadas, ainda, as comparações entre as metas definidas em cada orçamento anual e o 

efetivamente realizado no período 2014-2017. 

Em relação ao Programa Salvador Cidade Justa e Igualitária, o comparativo entre as 

metas do PPA e das LDOs está apresentado no Quadro 15: 

 

 

Quadro 15 – Comparação entre as prioridades definidas na LDO e as metas do PPA, em relação às 

ações do Programa Salvador Cidade Justa e Igualitária 

Ação Produto 

Metas 

Unidade 

de medida 

LDO 

2014 

LDO 

2015 

LDO 

2016 

LDO 

2017 

Total 

LDO 
PPA 

Implantação do Centro de Referên-
cia de Atenção á Mulher (CRAM) 

Centro 
implantado 

Un - - 1,0 2,0 3,0 2,0 

Implantação de ações de combate 
ao racismo e à discriminação 

Ações 
implantadas 

% 35,0 32,0 30,0 30,0 127,0 100,0 

Implantação de Ajuris Móvel 
Equipamento 
implantado 

Un 1,0 - - - 1,0 1,0 

Implantação de Casa-Lar para 
Idoso 

Casa 
implantada 

Un 2,0 1,0 - - 3,0 11,0 

Implantação de Centro de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS) 

Centro 
implantado 

Un 5,0 5,0 - - 10,0 20,0 

Reforma e equipagem de Centros 
de Conviv. FCM de Atendimento a 
Crianças, Adolescentes e Jovens 

Unidade 
reformada 

Un 2,0 2,0 2,0 5,0 11,0 8,0 

Implantação do Bolsa Família 
Móvel 

Equipamento 
implantado 

Un 3,0 - 1,0 - 4,0 3,0 

Desenvolvimento de ações de 

combate ao racismo e à 
discriminação 

Ação 
desenvolvida 

% - 25,0 25,0 - 50,0 100,0 

Implantação da Casa de Passagem 
da Mulher 

Casa 
implantada 

Un - 2,0 - - 2,0 1,0 

Implantação de centros de 
atendimento a população de rua 
(CREAS,Centro POP, Abrigos, 

Repúblicas e Casas de Passagem) 

Centro 
implantado 

Un 14,0 13,0 - 1,0 28,0 53,0 

Implantação de novos Centros de 
Convivência FCM de Atendimento 
a Crianças, Adolescentes e Jovens 

Unidade 
implantada 

Un 2,0 1,0 - - 3,0 4,0 

Implantação de Residência Inclusi-
va para Pessoas com Deficiência 

Residência 
implantada 

Un 3,0 2,0 - - 5,0 12,0 

Implantação de Shopping Social 
Equipamento 
implantado 

Un 1,0 - - - 1,0 4,0 

Aluguel Social para população de 
rua 

Pessoa 
atendida 

Un 600,0 500,0 1.500,0 750,0 3.350,0 2.900,0 

Capacitação profissional à 
população em situação de rua 

Pessoal 
capacitado 

Un 550,0 450,0 - - 1.000,0 2.800,0 

Reforma e equipagem de unidades 
de atendimento a crianças, adoles-
centes e jovens 

Unidade 
reformada 

Un - 3,0 - 4,0 7,0 7,0 

Manutenção da Casa de Passagem 
da Mulher 

Centro 
mantido 

% - - - - - 100,0
 (1)

 

Fonte: Salvador (2013a; 2013b; 2014a; 2015a; 2015b; 2016a). 

Nota: 1 – Meta inserida em 2015, através da Lei nº 8.752/2015, que modifica o PPA 2014-2017. 
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Da análise do Quadro 15, verifica-se que a maioria das metas previstas no PPA de 

projetos de ampliação ou implantação de equipamentos sociais, não tiveram suas quantidades 

alcançadas como metas prioritárias nas LDOs do período 2014-2017, a exemplo de: casa-lar 

para idosos; CRAS; centros de atendimento a população de rua (CREAS, Centro POP, 

abrigos, repúblicas e casas de passagem); Centros de Convivência FCM de Atendimento a 

Crianças, Adolescentes e Jovens; Residência Inclusiva para Pessoas com Deficiência; e 

Shopping Social. O mesmo não ocorreu com as metas das atividades de reforma e equipagem 

de equipamentos sociais, que foram plenamente contempladas nas leis orçamentárias anuais. 

Em relação ao Programa Salvador Cidadã, o comparativo entre as metas do PPA e das 

LDOs está apresentado no Quadro 16: 

 

 

Quadro 16 – Comparação entre as prioridades definidas na LDO e as metas do PPA, em relação às 

ações do Programa Salvador Cidadã 

Ação Produto 

Metas 

Unidade 

de medida 

LDO 

2017 
PPA 

Implantação dos serviços de intermediação de mão de obra 
Serviço 

implantado 
Un 1,0 40 

Proteção dos direitos da criança, do adolescente, da pessoa com 
deficiência e do idoso 

Pessoa 
atendida 

Un 2200,0 4.000 

Implementação de ações voltadas a garantia dos direitos e combate a 
homofobia e proteção da população LGBT 

Campanha 
realizada 

Un - 24 

Proteção Social Especial voltada para crianças e adolescentes 
Projeto 

executado 
Un - 106 

Informação, educação e comunicação social 
Campanha 

realizada 
% - 100 

Implantação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para 
crianças, adolescentes, idosos, intergeracional e pessoas com deficiência 

Serviço 
implantado 

Un - 14.000 

Implantação de Centro de Convivência para idosos 
Centro 

implantado 
Un - 4 

Implantação de Centro de Convivência para pessoas com deficiência 
Centro 

implantado 
Un - 4 

Ampliação da estrutura de suporte da Central de Informações e 
Atendimento Social (CIAS) 

CIAS  
ampliado 

Un - 45 

Capacitação profissional para beneficiários do Programa Bolsa Família 
Pessoal 

capacitado 
Un - 2.800 

Capacitação Profissional para pessoas em vulnerabilidade e risco social 
Pessoal 

capacitado 
Un - 2.800 

Ampliação de oferta de serviços socioassistenciais e benefícios eventuais e 
continuados 

Pessoal 
capacitado 

Un - 10.500 

Implantação de Restaurante Popular 
Restaurante 
implantado 

Un - 2 

Informação, educação e comunicação social
(1)

 
Campanha 

realizada 
Un - 48 

Fonte: Salvador (2013a; 2013b; 2014a; 2015a; 2015b; 2016a). 

Nota: 1- A meta foi lançada duas vezes nesse mesmo programa, porém com unidades diferentes. 

 

 

No comparativo apresentado no Quadro 16, verifica-se que apenas duas metas do 

Programa Salvador Cidadã foram contempladas como prioritárias na LDO e, apenas, em 2017. 
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O Programa Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes, contemplado 

no PPA 2014-2017 com uma quantidade de recursos inexpressiva em relação aos demais 

programas, não teve metas consideradas prioritárias nas LDOs do período (SALVADOR, 

2013a; 2013b; 2014a; 2015a; 2015b; 2016a). 

Em relação ao Programa Mobilidade Social Soteropolitana, o comparativo entre as 

metas do PPA e das LDOs está apresentado no Quadro 17: 

 

 

Quadro 17 – Comparação entre as prioridades definidas na LDO e as metas do PPA, em relação às 

ações do Programa Mobilidade Social Soteropolitana 

Ação Produto 

Metas LDO/ 

PPA 

(%) 
Unidade 

de medida 
2016 2017 

Total 

LDO 
PPA 

Salve Salvador - implementação de ações 
integradas de mobilidade social 

Famílias 
assistidas 

Un 240,0 257,0 497,0 1.200,0 41,4 

Ações integradas de desenvolvimento da 
primeira infância 

Criança 
atendida 

% 100,0 - 100,0 100,0 100,0 

Primeiro Passo - ações de promoção da 
educação para a primeira infância 

Criança 
atendida 

% 100,0 - 100,0 100,0 100,0 

Primeiro Passo - ações de atenção à saúde na 
primeira infância 

Criança 
atendida 

% 100,0 - 100,0 100,0 100,0 

Primeiro Passo - ações de assistência social 
para a primeira infância 

Crianças 
atendidas 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Salvador (2013a; 2013b; 2014a; 2015a; 2015b; 2016a). 

 

 

Quanto ao Programa Mobilidade Social Soteropolitana, incorporado ao PPA no seu 

segundo ano de execução, todas as suas metas foram consideradas prioritárias na LDO de 

2016 e, apenas duas delas, em 2017, conforme apresentado no Quadro 17. 

Na sequência serão analisadas as Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), que também 

devem ser elaboradas como desdobramentos do PPA e obedecerem às orientações das LDOs 

dos respectivos exercícios. A LOA compreende os orçamentos fiscal, de seguridade social e 

de investimentos das empresas estatais. Neste estudo, que trata da Assistência Social, será 

enfatizado o Orçamento da Seguridade Social (OSS), ou seja, o orçamento de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência Social. 

Incialmente, será dada uma visão geral da ordem de grandeza dos orçamentos anuais 

fiscais e de seguridade social, no período sob análise. Esses orçamentos totalizaram 

R$25.984.145 mil, a valores históricos, que comparado ao valor histórico do PPA 2014-2017, 

de R$18.187.995 mil, corresponde a uma variação da ordem de 42,9%. Pode-se, então, afirmar 

que, mesmo considerando as variações dos valores históricos pelo IGP-M dos respectivos 
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períodos, os valores das LOAs ainda são superiores ao previsto no PPA, assegurando dotação 

para o quanto foi previsto para o quadriênio. 

A relação percentual entre os orçamentos anuais de seguridade social e fiscal está 

representada no Gráfico 5, evidenciando que, em termos relativos, a seguridade tem 

aumentado a sua participação no valor do orçamento municipal:  

 

 

 
Fonte: Salvador (2013; 2014; 2015; 2016). 

 

 

De início vale registrar que a prefeitura não se utilizou do Orçamento Fiscal (OF) para 

despesas da Assistência Social, exceto no exercício financeiro de 2015, quando o OF 

contemplou uma dotação de R$101.904 mil para a referida política (SALVADOR, 2015c). 

Essa dotação foi alocada à Casa Civil da Prefeitura de Salvador, para o Programa 039 - 

Mobilidade Social Soteropolitana, precisamente para as ações: Salve Salvador – 

implementação de ações integradas de mobilidade social (R$101.000 mil) e Ações Integradas 

de Desenvolvimento da Primeira Infância (R$904 mil). Entretanto o Decreto nº 25.792/2015, 

que aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal, 

para o exercício de 2015, insere novas ações da Assistência Social no Orçamento Fiscal de 

2015 da Casa Civil, referentes ao Programa 035 - Salvador Cidadã, quais sejam: Implantação 

dos serviços de intermediação de mão de obra (R$6 mil) e Manutenção dos serviços de 

intermediação de mão de obra (R$4.598 mil). Essas despesas da Assistência alocadas ao 

QDD do Orçamento Fiscal somam R$106.508 mil, que corresponde a 2,4% do seu valor. 

Feitas essas considerações sobre a participação da Assistência Social no Orçamento 

Fiscal de 2015, na sequência serão apresentadas as composições do Orçamento da Seguridade 
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Social (OSS) por função e por órgão, de forma a evidenciar como cada uma dessas categorias 

está representada na totalidade da programação seguridade social, para, somente depois, 

proceder ao detalhamento dos orçamentos anuais da Assistência Social. 

Antes, entretanto, é importante ressaltar que as classificações das despesas 

orçamentárias têm papel fundamental para a compreensão do que é proposto no orçamento 

público e, consequentemente, para se promover a transparência e se realizar o controle social. 

Por isso, todas essas informações são organizadas segundo um tipo de classificação, que 

responde às principais questões que afloram na análise dos gastos públicos, quais sejam: 

 

 

Quadro 18 – Objeto de análise das classificações das despesas orçamentárias 
Pergunta Tipo de classificação 

Para que serão os gastos alocados? Programática (programa, ação) 

Quem é o responsável pelo programa de trabalho proposto? Institucional (órgão, entidade) 

Em que serão gastos os recursos? Funcional (função, subfunção) 

Qual o efeito econômico da realização da despesa? Por clssificação econômica 

Qual a natureza da instituição que vai aplicar os recursos? Por modalidade de despesa 

O que será adquirido ou pago? Por elemento de despesa 

Qual a origem dos recursos? Por fonte de recursos 

Fonte: Adaptado de Brasil (2013b, p.10). 

 

 

Inicialmente, os programas foram aqui tratados como informações estratégicas 

contempladas no PPA e, depois, como prioridades definidas nas LDOs. Agora os programas 

serão tratados na estrutura programática da classificação da despesa orçamentária nas LOAs, 

haja vista que, “os programas servem de elo entre o planejamento e o orçamento, 

evidenciando, por intermédio das ações que o constituem, os bens e serviços que dele 

resultam” (BRASIL, 2013b, p.11), para compor o programa anual de trabalho de cada esfera 

de governo e cada poder público. 

Na classificação funcional, as funções governamentais se destinam a evidenciar as 

grandes áreas em que as despesas ocorrem, a exemplo da Assistência Social, Educação, 

Saúde, Previdência, entre outras, como elencado no ANEXO F. A função além de uma 

classificação agregadora, como já foi dito, também pode ser desagregada por subfunções, para 

indicar áreas mais restritas de atuação, a exemplo da subfunção assistência ao idoso, ou da 

assistência à pessoa portadora de deficiência, ambas integrantes da Assistência Social. 

A classificação institucional serve para identificar o programa de trabalho por poder, 

órgão e unidade orçamentária, evidenciando a instituição responsável pelo gasto público. 

A classificação por natureza da despesa “possibilita a obtenção de informações 

macroeconômicas sobre os efeitos dos gastos do setor público na economia” e, além disso, 
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“facilita o controle contábil do gasto”, proporcionando “informações relevantes sobre a 

contribuição do governo à renda nacional e se essa contribuição está aumentando ou 

diminuindo” (BRASIL, 2013b, p.13). Essa classificação é composta por informações constantes 

no Quadro 18: categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e 

elemento de despesa, cuja codificação está demonstrada na Figura 5: 

 

 

Figura 5 – Esquema da classificação quanto à natureza da despesa 

 
Fonte: Brasil (2013b, p.14). 

 

 

Esclarecida a finalidade e a importância de cada uma dessas modalidades de 

classificação da despesa para a leitura e a interpretação das informações constantes no 

orçamento público, serão então analisadas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), agora em 

relação ao Orçamento da Seguridade Social (OSS). 

Incialmente, em 2014, o Orçamento da Seguridade Social era integrado por seis 

funções de governo, em 2015, esse número foi reduzido para quatro e, finalmente, em 2016 e 

2017, o OSS passou a ser integrado apenas pelas funções de governo que lhe são atribuídas 

constitucionalmente – saúde, previdência e assistência social, como relacionado na Tabela 3: 

 

 

Tabela 3 – Valores anuais do Orçamento da Seguridade Social, por função 

Código Função 
Valores (Em R$1.000) 

2014 2015 2016 2017 Total 

04 Administração 555.561 - - - 555.561. 

08 Assistência Social 106.002 103.393 221.991 146.262 577.648. 

09 Previdência Social 479.309 522.728 542.814 582.497 2.127.348 

10 Saúde  650.617 1.264.019 1.275.677 1.418.007 4.608.320 

14 Direitos da Cidadania 1.083 - - -        1.083 

28 Encargos Especiais1 12.850 13.549 - - 26.399 

Total  1.805.422 1.903.689 2.040.482 2.146.766 7.896.359 

Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 

Nota: 1 – Refere-se aos encargos com PIS/PASEP. 
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Na análise da composição do Orçamento da Seguridade Social (2014-2017), em 

relação à totalidade das despesas por função, a Assistência Social tem uma representatividade 

pequena em relação às demais funções, variando entre 5% e 11% do OSS (Gráfico 6), 

enquanto a previdência teve uma dotação média de 27% e a saúde de 58%:  

 

 

Gráfico 6 – Relação entre o orçamento da Assistência Social e o restante das despesas da Seguridade 

 
 

 

 

Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 

 

 

Em relação às modalidades de aplicação, o OSS teve, no período 2014-2017, a 

composição ora apresentada na Tabela 4: 

 

 

Tabela 4 – Valores anuais do Orçamento da Seguridade Social, por modalidade de aplicação  

Código Modalidade de aplicação 
Valores (Em R$1.000) 

2014 2015 2016 2017 Total 

20 Transferências a União 334 259 255 10 858 

30 Transferências a Estado e Distrito Federal 117 75 69 23 284 

50 
Transferência a instituições privadas sem 

fins lucrativos 
223.552 18.982 11.833 15.616 269.983 

90 Aplicação direta 1.542.287 1.840.396 1.984.912 2.080.935 7.448.530 

91 
Aplicação direta decorrente de operação 
intra-orçamentária 

39.132 43.977 43.413 50.182 176.704 

Total  1.805.422 1.903.689 2.040.482 2.146.766 7.896.359 

Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 
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Na Tabela 4, verifica-se que a programação de repasses para instituições filantrópicas 

teve uma redução significativa ao longo do período analisado, totalizando, ao final dos quatro 

anos, 3,4% do valor do OSS, enquanto cresceram as aplicações diretas pela própria 

administração municipal, atingindo, no período, uma participação de 96,6% do OSS.  

Na Tabela 5 está apresentada a composição das dotações do OSS por órgão municipal 

responsável pela gestão dos recursos, segundo o programa de trabalho integrante das LOAs 

do período 2014-2017, que pode ser uma secretaria municipal ou um órgão equivalente: 

 

 

Tabela 5 – Valores anuais do Orçamento da Seguridade Social, por órgão e unidade orçamentária  

Código 
Órgão/ 

Unidade Orçamentária 

Valores (Em R$1.000) 

2014 2015 2016 2017 Total 

24 Casa Civil - - 99.150 687 99.837 

30 Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 1.205.896 1.264.019 1.275.677 1.418.007 5.163.599 

41 Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE) 492.309 536.237 542.814 582.497 2.153.857 

50 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 

Trabalho e Emprego (SEDES) 
- - 4.556 - 4.556 

52 
Secretaria Municipal de Promoção Social e 

Combate à Pobreza (SEMPS) 
107.217 103.433 118.285 145.575 474.510 

Total 1.805.422 1.193.433 2.040.482 2.146.766 7.896.359 

Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 

 

 

Desses cinco órgãos municipais, três deles estão envolvidos com a execução das ações 

da Assistência Social – Casa Civil, SEDES e SEMPS – e a participação de cada um deles na 

dotação anual da Assistência Social está representada no Gráfico 7: 

 

 

 
Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 
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Fica evidenciado que a SEMPS é responsável pela maior parcela de recursos. 

Ressalte-se ainda que os recursos programados para a Casa Civil, em 2016, referem-se a uma 

operação de crédito externa (SALVADOR, 2015c). 

A origem dos recursos que a prefeitura de Salvador alocou para Assistência Social nos 

orçamentos do período 2014-2017, encontra-se relacionada na Tabela 6: 

 

 

Tabela 6 – Valores anuais do Orçamento da Seguridade Social para a Assistência Social, por fonte 

Código Fonte de Recurso 
Valores (Em R$1.000) 

2014 2015 2016 2017 Total 

000 Tesouro 60.169 84.878 99.854 120.919 357.749 

011 Outras Fontes - FMDCA 2.334 1.456 1.620 2.156 7.566 

024 Transferências de Convênio - Outros 4.651 2.000 2.965 450 10.066 

028 
Trasnferência de Recursos Estaduais 

Dest. Prog. Assistência Social 
4.388 4.000 2.757 2.573 13.718 

029 
Transf. de Recursos do Fundo Nacional 

de Assistência (FNAS) 
34.076 19.116 15.451 19.974 88.617 

030 
Transferência do Fundo de Investimento 

Econômico Social (FIES) 
380 - - - 380 

050 
Receita Própria de Entidades de 

Administração Indireta 
4 13 23 16 56 

051 
Convênio de Entidades de 

Administração Indireta 
- 1 171 174 346 

091 Operações de Crédito Externas - - 99.150 - 99.150 

Total  106.002 103.393 221.991 146.262 577.648 

Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 

 

 

Verifica-se, então, que o tesouro municipal é responsável pela maior parcela de 

financiamento dos serviços e projetos programados para 2014-2017 (Gráfico 8): 

 

 

 
Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 
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Da análise do Gráfico 8, depreende-se que a União, através do FNAS, participou da 

composição das fontes de recursos do OSS municipal para a Assistência Social com uma 

média percentual de 15%, enquanto o estado da Bahia teve uma participação de 3%, o que 

vem ocorrendo de maneira geral com os estados subnacionais, sendo criticado pelos gestores 

municipais e, também, evidenciado nas publicações do Tesouro Nacional e instituições de 

pesquisa. 

Aos estados e Distrito Federal coube, no período de 2004 a 2012, a menor 

parcela do cofinanciamento da Assistência Social. Além disso, apresentaram 
participações relativas anuais predominantemente decrescentes a partir de 

2005, tendo alcançado em 2012 o patamar mais baixo desde o início da série 

(6,6%). (BRASIL, 2013, p.46-47) 
 

A classificação de grupos de natureza da despesa refere-se a uma agregação de 

elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. Essa 

classificação também se destina à avaliação dos efeitos dos gastos sobre a economia. Na 

Tabela 7, estão apresentadas as dotações da Assistência Social em relação a esses grupos:  

 

 

Tabela 7 – Valores anuais do Orçamento da Seguridade Social para a Assistência Social, por grupo de 

despesa  

Código Grupo de despesa 
Valores (Em R$1.000) 

2014 2015 2016 2017 Total 

31 Pessoal e Encargos Sociais 18.375 28.906 26.136 28.946 102.363 

33 Outras Despesas Correntes 74.673 69.435 188.134 113.634 445.876 

44 Investimentos 12.954 5.052 7.721 3.682 29.409 

Total  106.002 103.393 221.991 146.262 577.648 

Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 
 

 

Em relação à classificação da dotação do OSS por grupo de despesa, verifica-se que a 

quase totalidade da sua dotação está programada para as despesas correntes, destinadas para a 

manutenção e funcionamento dos serviços públicos, sendo a maior parcela destinada à rubrica 

“outras despesas correntes”, que se destinam ao custeio das atividades dos órgãos da 

administração pública, a exemplo de aquisição de materiais de consumo, manutenção de 

equipamentos, despesas com água, energia, telefone, entre outras, seguidas das despesas com 

pessoal e encargos sociais. O volume de recursos orçamentários programados para 

investimentos em equipamentos, obras e instalações foi de apenas 5%.  

A programação orçamentária do município inclui também a classificação sobre a 

modalidade de aplicação dos recursos, ou seja, deve ser identificado se o recurso está 

programado para ser aplicado diretamente pela administração municipal ou se será repassado 
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para outras instituições públicas ou privadas. Nesse sentido, entre as modalidades, prevalecem 

as aplicações diretas pela própria administração, conforme demonstrado na Tabela 8: 

 

 

Tabela 8 – Valores anuais do Orçamento da Seguridade Social para a Assistência Social, por 

modalidade de aplicação  

Código Modalidade de aplicação 
Valores (Em R$1.000) 

2014 2015 2016 2017 Total 

50 
Transferências a instituições 

privadas sem fins lucrativos 
17.302 18.094 9.904 13.915 59.215 

90 Aplicações diretas 86.610 64.390 206.744 128.220 485.964 

91 
Aplicações diretas decorrente de 

operação intra-orçamentária 
2.090 2.699 5.343 4.127 14.259 

Despesa não detalhada quanto à modalidade - 18.210 - - 18.210 

Total 106.002 103.393 221.991 146.262 577.648 

Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 

 

 

Na análise das leis orçamentárias anuais verificou-se ainda que os elementos de 

despesas com maior percentual de recursos programados foram os relacionados no Quadro 19: 

 

 

Quadro 19 – Exemplos da participação anual de elementos de despesas no Orçamento da Seguridade 
Social para a Assistência Social 

Código Elemento de despesa 
Participação no orçamento anual (%) 

2014 2015 2016 2017 

04 Contratação por Tempo Determinado 3,5 0,8 1,4 1,3 

11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10,7 15,4 6,1 12,5 

13 Obrigações Patronais 2,8 3 3,4 4,7 

30 Material de Consumo 6,5 7,4 4,1 3 

36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2,0 0,5 1,7 2,9 

37 Locação de Mão de Obra 25,9 18,4 9,7 23,3 

39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13,4 10,2 53,1 13,3 

43 Subvenções Sociais 12,9 16,5 4,2 9,1 

48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4,9 2,6 9,8 22,6 

51 Obras e Instalações 4,2 0,3 0,1 0,4 

52 Equipamentos e Material Permanente 6,9 3,6 3,2 1,7 

Outros elementos de despesa 6,3 3,7 3,2 5,2 

Despesas não detalhadas - 17,6 - - 

Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 

 

 

A partir da análise dos elementos de despesa, restaram identificados os destinos dos 

recursos, preponderantemente, para a locação de mão de obra, o pagamento de serviços 

contratados a pessoa jurídica e o pagamento de pessoal, comprovando o que já havia sido 
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apresentado na Tabela 7, sobre a concentração de recursos orçamentários para as despesas 

correntes.  

Ademais, é importante lembrar que todas essas análises foram feitas a partir da 

programação que a prefeitura realizou no PPA, nas LDOs e nas LOAs, acerca dos meios 

necessários para execução das ações socioassistenciais que integram os programas 

municipais.  

Nas LOAs do período 2014-2017, a prefeitura fixa as despesas anuais com vistas à 

execução dos programas, conforme relacionado na Tabela 9: 

 

 

Tabela 9 – Valores anuais do Orçamento da Seguridade Social, por programa da Assistência Social 

Código Programa 
Valores (Em R$1.000) 

2014 2015 2016 2017 Total 

014 Salvador Cidade Justa e Igualitária 42.471 17.316 31.966 35.452 127.205 

015 Administração do Executivo Municipal 21.563  35.303  36.691  42.300 135.857 

023 
Assistência e Acompanhamento a 

Crianças e Adolescentes 
556 89 20 20 685 

033 Modernização Administrativa 330 19 41 10 400 

035 Salvador Cidadã 41.082 49.066 34.123 47.793 172.064 

039 Mobilidade Social Soteropolitana - 1.600 119.150 20.687 141.437 

Total  106.002 103.393 221.991 146.262 577.648 

Fonte: Salvador (2013c; 2014b; 2015c; 2016b). 

 

 

Nos APÊNDICES A, B, C e D estão apresentadas as dotações orçamentárias, previstas 

nos QDDs, com as respectivas classificações por função, subfunção, programa e ação.  

Na LOA de 2014, o programa de trabalho da Assistência Social, no valor inicial de 

R$106.002.000, foi delineado para ser executado integralmente pela SEMPS, através do seu 

Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira, do Fundo Municipal de Assistência Social, 

do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e da Fundação Cidade Mãe. 

Esse programa de trabalho distribuiu os recursos orçamentários entre atividades para 

manutenção (85,4%) e projetos de ampliação (14,6%) das ações socioassistenciais. 

Dos 85,4% dos recursos do orçamento da Assistência Social para atividades de 

manutenção, que correspondem a R$90.489.000, uma parcela foi destinada à FCM 

(R$12.421.000) e o restante à SEMPS, através da sua unidade orçamentária, do FMAS e do 

FMDCA, conforme detalhado no APÊNDICE A. 

Os valores destinados aos projetos de ampliação da rede de serviços socioassistenciais, 

constantes no APÊNDICE A, foram assim distribuídos: 
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Quadro 20 – Recursos alocados para projetos de ampliação da Assistência Social em 2014 (Em R$1,00) 
Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Valor p/ 

Projetos 

08.244.014.1330 Implantação de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 486.000 

08.244.014.1331 Implantação de Ajuris Móvel 100.000 

08.244.014.1332 Implantação de Shopping Social 81.000 

08.244.014.1333 Implantação do Bolsa Família Móvel 1.650.000 

08.244.014.1335 Implantação de centros de atendimento a população de rua (CREAS, Centro Pop, abrigos, 
repúblicas e casas de passagem) 

6.277.000 

08.242.014.1336 Implantação de residência inclusiva pessoas com deficiência 1.008.000 

08.241.014.1337 Implantação de casa lar para idosos 504.000 

08.243.014.1199 Reforma e equipagem de Centros de Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

400.000 

08.243.014.1210 Reforma e equipagem das unidades de atendimento a crianças, adolescentes e jovens 600.000 

08.243.014.1242 Implantação de novos Centros de Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

200.000 

Subtotal Programa 014 – Salvador Cidade Justa e Igualitária 11.306.000 

08.244.035.1318 Implantação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças, 
adolescentes, idosos, intergeracional e pessoas com deficiência 

150.000 

08.241.035.1319 Implantação de centro de convivência para idosos 250.000 

08.242.035.1320 Implantação de centro de convivência para pessoas com deficiência 50.000 

08.243.035.1312 Proteção Social Especial voltada para crianças e adolescentes 3.274.000 

08.422.035.1310 Implementação de ações voltadas à garantia dos direitos e combate a homofobia e proteção 
da população LGBT 

2.000 

Subtotal Programa 035 – Salvador Cidadã 3.726.000 

08.243.023.1240 Reforma e equipagem de central de medidas socioeducativas em meio aberto 151.000 

Subtotal Programa 023 – Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes 151.000 

08.243.033.1236 Reforma e ampliação da sede da FCM 330.000 

Subtotal Programa 033 – Modernização Administrativa 330.000 

Total Geral 15.513.000 

Fonte: Salvador (2013c; 2014c). 

 

 

Em relação à LOA 2015, através do Decreto nº 25.790/2015 (SALVADOR, 2015e), 

foi aprovada a abertura de crédito adicional especial aos orçamentos fiscal e da seguridade 

social, mediante anulação e suplementação de diversas rubricas orçamentárias, com efeitos 

sobre o programa de trabalho dos órgãos e entidades responsáveis pelas ações da Assistência 

Social, que passou de R$103.393.000 para R$109.564.000, distribuídos através do Núcleo de 

Execução Orçamentária e Financeira da SEMPS, do Fundo Municipal de Assistência Social, 

do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e da Fundação Cidade Mãe, na 

forma apresentada no APÊNDICE B.  

Esses recursos orçamentários foram distribuídos entre atividades para manutenção, 

que totalizaram R$98.337.000 (89,7%), e projetos de ampliação da rede de serviços 

socioassistenciais, que totalizaram R$11.227.000 (10,3%). 

Os referidos projetos de ampliação encontram-se relacionados no Quadro 21, na 

sequência: 
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Quadro 21 – Recursos alocados para projetos de ampliação da Assistência Social em 2015 (Em R$1,00) 
Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Valor p/ 

Projetos 

08.244.014.1330 Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 1.100.000 

08.244.014.1331 Implantação de Ajuris Móvel 20.000 

08.244.014.1332 Implantação de Shopping Social 80.000 

08.244.014.1333 Implantação do Bolsa Família Móvel 200.000 

08.244.014.1335 
Implantação de centros de atendimento a população de rua (CREAS, Centro Pop, Abrigos, 

Repúblicas e Casas de Passagem) 
1.657.000 

08.242.014.1336 Implantação de residência inclusiva pessoas com deficiência 1.512.000 

08.241.014.1337 Implantação de casa lar para idosos 532.000 

08.243.014.1199 
Reforma e equipagem de Centros de Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

400.000 

08.243.014.1210 Reforma e equipagem das unidades de atendimento a crianças, adolescentes e jovens  500.000 

08.243.014.1242 
Implantação de novos Centros de Convivência FCM de atendimento a crianças, 

adolescentes e jovens 
100.000 

Subtotal Programa 014 – Salvador Cidade Justa e Igualitária 6.101.000 

08.422.035.1310 
Implementação de ações voltadas a garantia dos direitos e combate a homofobia e 

proteção da população LGBT 
2.000 

08.243.035.1312 Proteção Social Especial voltada para crianças e adolescentes 3.462.000 

08.244.035.1318 
Implantação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculo para crianças, 
adolescentes, idosos, intergeracional e pessoas com deficiência 

4.000 

08.241.035.1319 Implantação de Centro de Convivência para Idosos 4.000 

08.242.035.1320 Implantação de Centro de Convivência para pessoas com deficiência 5.000 

08.306.035.1325 Implantação de Restaurante Popular 8.000 

Subtotal Programa 035 – Salvador Cidadã 3.485.000 

08.243.039.1354 Primeiro Passo - Ações de assistência social para a primeira infância 1.600.000 

Subtotal Programa 039 – Mobilidade Social Soteropolitana 1.600.000 

08.243.023.1240 Reforma e equipagem de central de medidas socioeducativas em meio aberto 22.000 

Subtotal Programa 023 – Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes 22.000 

08.243.033.1236 Reforma e ampliação da sede da FCM 19.000 

Subtotal Programa 033 – Modernização Administrativa 19.000 

Total Geral 11.227.000 

Fonte: Salvador (2014b; 2015e; 2015f). 

 

 

Dos recursos do OSS de 2015, para Assistência Social, voltados para as atividades de 

manutenção (R$98.337.000), uma parcela foi alocada à FCM (R$9.981.000) e o restante à 

SEMPS, através da sua unidade orçamentária, do FMAS e do FMDCA, conforme detalhado 

no APÊNDICE B. 

Em 2016, diferentemente dos dois anos anteriores, os recursos alocados ao OSS de 

2016, para ações da Assistência Social, no total de R$221.991.000, além do programa de 

trabalho da SEMPS (R$118.285.000), contemplou também o da SEDES (R$4.556.000) e o da 

Casa Civil (R$99.150.000), conforme detalhado no APÊNDICE C. 

Os recursos orçamentários da Assistência Social, em 2016, foram distribuídos entre 

atividades para manutenção que totalizaram R$97.988.000 (44,1%) e projetos de ampliação 

da rede de serviços socioassistenciais que totalizaram R$124.003.000 (55,9%) (Quadro 22). O 
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ano de 2016 foi o único, do período 2014-2017, em que os recursos da Assistência para 

manutenção foram inferiores aos de projetos, por conta da previsão das ações financiadas com 

operação de crédito externa, a cargo da Casa Civil. 

 

 

Quadro 22 – Recursos alocados para projetos de ampliação da Assistência Social em 2016 (Em R$1,00) 
Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Ampliação 

(Projetos) 

08.244.0014.133001 Implantação de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 60.000 

08.244.0014.133201 Implantação de Shopping Social 1.130.000 

08.244.0014.133301 Implantação do Bolsa Família Móvel 63.000 

08.244.0014.133501 Implantação de centros de atendimento a população de rua (CREAS, Centros Pop, 
Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem) 

200.000 

08.242.0014.133601 Implantação de residência inclusiva pessoas com deficiência 500.000 

08.243.0014.119901 Reforma e equipagem de Centros de Convivência FCM de atendimento a crianças, 

adolescentes e jovens 
159.000 

08.243.0014.121001 Reforma e equipagem das unidades de atendimento a crianças, adolescentes e jovens 180.000 

08.243.0014.124201 Implantação de novos Centros de Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

100.000 

Subtotal Programa 014 – Salvador Cidade Justa e Igualitária 2.392.000 

08.242.0035.132001 Implantação de Centro de Convivência para pessoas com deficiência 450.000 

08.306.0035.132501 Implantação de Restaurante Popular 120.000 

08.334.0035.130901 Implantação dos serviços de intermediação de mão de obra  230.000 

08.243.0035.131201 Proteção social especial voltada para crianças e adolescentes 1.620.000 

08.422.0035.131001 Implementação de ações voltadas a garantia dos direitos e combate a homofobia e 

proteção da população LGBT 

110.000 

Subtotal Programa 035 – Salvador Cidadã 2.530.000 

08.243.0039.135401 Primeiro Passo - ações de assistência social para a primeira infância  20.000.000 

08.243.0039.134800 Ações integradas de desenvolvimento da primeira infância 250.000 

08.244.0039.134700 Salve Salvador - implementação de ações integradas de mobilidade social 98.900.000 

Subtotal Programa 039 – Mobilidade Social Soteropolitana 119.150.000 

08.243.0033.123601 Reforma e ampliação da sede da FCM 41.000 

Subtotal Programa 033 – Modernização Administrativa 41.000 

Total Geral 124.113.000 

Fonte: Salvador (2015c; 2016c). 

 

 

No programa de trabalho da Casa Civil foram alocados dois projetos do Programa 

Mobilidade Social, totalizando R$99.150.000, conforme indicado à fl.89 e detalhado no 

Quadro 22, quais sejam: Ações integradas de desenvolvimento da primeira infância 

(R$250.000) e Salve Salvador – Implementação de ações integradas de mobilidade social 

(R$98.900.000).  

As atividades para manutenção, cuja programação em 2016, totalizou R$97.988.000, 

foram alocadas aos orçamentos da SEDES (R$4.326.000), da FCM (R$8.267.000) e da 

SEMPS (R$85.395.000), através da sua unidade orçamentária, do FMAS e do FMDCA. 
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Na LOA de 2017, as ações da Assistência Social, no valor de R$146.262.000, foram 

incialmente contempladas nos programas de trabalho da Casa Civil (R$687.000) e da SEMPS 

(R$145.575.000), essa última através do sua própria unidade orçamentária e do Fundo 

Municipal de Assistência Social (FMAS), do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente (FMDCA), do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI) e da Fundação Cidade 

Mãe (FCM). Entretanto, por força das alterações realizadas na estrutura das unidades da 

Prefeitura, as ações da Assistência Social foram redistribuídas, para incluir a Secretaria de 

Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) na programação, além de 

terem os valores das dotações iniciais alteradas. Tais alterações levaram à redistribuição dos 

recursos da Assistência entre os seguintes órgãos/entidades: Casa Civil (R$587.000); SEMPS 

(R$38.073.000); FMAS (R$93.661.000); FMPI (R$60.000); SPMJ (R$100.000); FMDCA 

(R$2.256.000); e FCM (R$10.650.000), agora vinculada à SPMJ. No APÊNDICE D 

encontram-se detalhados os programas de trabalho de cada uma dessas unidades orçamentárias. 

Os referidos programas de trabalho, referentes a 2017, distribuem os recursos 

orçamentários entre atividades para manutenção e projetos de ampliação da rede de serviços 

socioassistenciais, nos valores e percentuais apresentados na Tabela 10:  

 

 

Tabela 10 – Recursos alocados para atividades de manutenção e projetos de 
ampliação da Assistência Social, em 2017, por órgão (Em R$1,00) 

Órgão/ 

Entidade 

Valor das 

Atividades 

Valor dos 

Projetos 

Valor  

Total 

Casa Civil - 587.000 587.000 

SEMPS 38.063.000 10.000 38.073.000 

FMAS/SEMPS 69.560.000 24.101.000 93.661.000 

FMDCA/SEMPS 360.000 1.896.000 2.256.000 

FMPI/SEMPS 60.000 - 60.000 

SPMJ - 100.000 100.000 

FCM/SPMJ 10.570.000 80.000 10.650.000 

Total 118.613.000 26.774.000 145.387.000 

Fonte: Salvador (2016b; 2017b). 

 

 

Como se verifica dos valores incialmente alocados à Assistência Social em 2017, de 

R$146.262.000, com alterações realizadas, foi reduzido para R$145.387.000, devido à 

redução de R$875.000 nas despesas da SEMPS, nas atividades de Administração de pessoal e 

encargos e Manutenção dos serviços técnicos e administrativos (APÊNDICE D). 

O valor total destinado a projetos em 2017, de R$26.774.000, foi distribuído entre os 

seguintes programas/subações (Quadro 23): 
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Quadro 23 – Recursos alocados para projetos de ampliação da Assistência Social em 2017 (Em R$1,00) 
Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Ampliação 

(Projetos) 

08.244.0014.133101 Implantação de Ajuris Móvel 1.000.000 

08.244.0014.133301 Implantação do Bolsa Família Móvel 63.000 

08.244.0014.133501 
Implantação de centros de atendimento a população de rua (CREAS, Centro Pop, 
Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem) 

256.000 

08.242.0014.133601 Implantação de residência inclusiva pessoas com deficiência 904.000 

08.241.0014.133701 Implantação de casa lar para idosos 532.000 

08.244.0014.137800 Reforma de equipamentos socioassistenciais  432.000 

08.244.0014.138100 Cuidar - ações de inclusão, desenvolvimento e assistência social 900.000 

08.243.0014.121001 
Reforma e equipagem das unidades de atendimento a crianças, adolescentes e 
jovens  

30.000 

08.243.0014.119901 
Reforma e equipagem de Centros de Convivência FCM de atendimento a 

crianças, adolescentes e jovens 
20.000 

08.243.0014.124201 
Implantação de novos Centros de Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

20.000 

Subtotal Programa 014 – Salvador Cidade Justa e Igualitária 4.157.000 

08.422.0035.131001 
Implementação de ações voltadas a garantia dos direitos e combate a homofobia e 
proteção da população LGBT 

10.000 

08.243.0035.131201 Proteção Social Especial voltada para crianças e adolescentes  1.896.000 

08.244.0035.131801 
Implantação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para 

crianças. adolescentes, idosos, intergeracional e pessoas com Deficiência 
14.000 

Subtotal Programa 035 – Salvador Cidadã 1.920.000 

08.244.0039.138200 Projeto Salvador Social 487.000 

08.243.0039.135401 Primeiro Passo - ações de assistências social para a primeira infância 20.000.000 

08.244.0039.134700 Salve Salvador - implementação de ações integradas de mobilidade social 100.000 

08.243.0039.134801 Ações integradas de desenvolvimento da primeira infância 100.000 

Subtotal Programa 039 – Mobilidade Social Soteropolitana 20.687.000 

08.243.0033.123601 Reforma e ampliação da sede da FCM 10.000 

Subtotal Programa 033 – Modernização Administrativa 10.000 

Total Geral  26.774.000 

Fonte: Salvador (2016b; 2017b). 

 

 

Da análise das informações divulgadas pela Prefeitura de Salvador no seu sítio na 

Internet, acerca do planejamento, tanto de médio prazo (PPA), como anual (LDO e LOA), 

sumariadas nos APÊNDICES A, B, C e D, verifica-se que existem informações muito gerais, 

vagas e indeterminadas, que podem atender às formalidades na elaboração do orçamento, mas 

que não conseguem traduzir a sua abrangência no âmbito do programa de trabalho da 

Assistência Social do município, a exemplo dos projetos de ampliação: Primeiro Passo – 

Ações de Assistência Social para Primeira Infância (meta em percentual de crianças 

atendidas), para a qual foram programados recursos da ordem de R$20.000.000, em 2016, e o 

mesmo valor, em 2017; ou Salve Salvador – Implementação de Ações Integradas de 

Mobilidade Social (meta em unidades de famílias assistidas), onde foram alocados 

R$98.900.000, na programação de 2016. Sobre o projeto Primeiro Passo, são poucas as 

informações existentes na Internet, quanto ao projeto Salve Salvador, nada foi encontrado. 
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O Programa Primeiro Passo, como é intitulado nos Relatórios de Atividades da 

Prefeitura, tem por finalidade promover o desenvolvimento infantil, apoiando famílias com 

crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família, em idade pré-escolar (0 a 5 anos), mas que 

não conseguiram vagas em escolas ou creches. Segundo informações no sítio da Prefeitura na 

Internet, são oferecidos dois tipos de apoio: serviços de educação, saúde e promoção social, 

através de encontros periódicos organizados pelas secretarias municipais e visitas técnicas 

domiciliares bimestrais, além de um auxílio financeiro no valor de R$ 50,00 mensais por 

criança, até o limite de três crianças (SALVADOR, 2016d; 2017c; 2018). 

Concluída a análise acerca do planejamento da Assistência Social do município de 

Salvador, no próximo capítulo será apresentada uma análise acerca da sua execução, tanto do 

ponto de vista orçamentário e financeiro, como das metas e resultados alcançados no período 

sob análise, focando, principalmente, na transparência e na qualidade das informações 

veiculadas na Internet, pelos órgãos e entidades executores. 

Ressalte-se que, por se tratar de uma pesquisa de cunho acadêmico, a abordagem dada 

à análise do planejamento municipal das ações socioassistenciais, nesse segundo capítulo, não 

enfatizou as alterações ocorridas nos orçamentos anuais por força da abertura de créditos 

adicionais para anulação e suplementação de rubricas orçamentárias, considerando que o foco 

dessa análise consiste em descrever as ações, como foi feito até aqui, e compará-las, direta ou 

indiretamente, ao que foi executado, como será apresentado no próximo capítulo, com vistas a 

concluir sobre o perfil da Assistência Social oferecida pela administração municipal e 

Salvador. 
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CAPÍTULO 3: A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTADA EM SALVADOR 

 

 

Após a análise, no capítulo anterior, da estrutura organizacional de suporte à gestão e 

ao financiamento das ações de Assistência Social oferecida pelo município de Salvador e, 

também, dos seus instrumentos de planejamento e orçamento para o período 2014-2017 – 

Plano Plurianual, Leis de Diretrizes Orçamentarias e Leis Orçamentárias Anuais –, nesse 

capítulo serão abordados os aspectos relacionados à execução e à avaliação das referidas 

ações.  

Nesse sentido, o capítulo está subdividido em dois itens específicos: o primeiro 

composto por um breve relato acerca da execução orçamentária e financeira das ações da 

Assistência Social no período sob análise; e o segundo, com as informações sobre as 

avaliações das referidas ações. 

 

 

3.1 OS GASTOS COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

 

Incialmente, é oportuno registrar que em relação ao financiamento das ações da 

Assistência Social promovidas pela administração municipal, não foram identificadas 

informações acerca da aplicação dos recursos repassados pelo governo do estado, exceto pelo 

relato existente no Relatório de Atividades de 2015, da Prefeitura de Salvador: 

Em 2015, foram disponibilizadas 663 vagas para acolhimento de crianças e 

adolescentes, distribuídas em 17 unidades: três administradas pela prefeitura 
(Fundação Cidade Mãe – FCM), 11 entidades privadas conveniadas e três 

não conveniadas. O município de Salvador recebe cofinanciamento federal e 

estadual para oferta de 520 vagas (Salvador, 2016d, p.68). 
 

As informações disponíveis sobre o apoio financeiro do governo do estado limitam-se 

aos valores dos repasses anuais, constantes nos demonstrativos contábeis da Prefeitura de 

Salvador
58

, que totalizaram R$13.369.020.98, assim distribuídos: 2014 – R$2.045.106,00; 

2015 – R$3.932.812,00; 2016 – R$3.833.609,98; e 2017 – R$3.557.793,00. É importante 

ressaltar que, a partir de 2015, os valores repassados pelo governo do estado foram reduzidos, 

                                                             
58 Demonstrativos Contábeis definidos pela Lei nº 4.320/1964. Disponível em: http://www.transparencia.salvado 

r.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 ago. 2018. 
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em vez de serem reajustados por índices de correção das perdas monetárias existentes no 

período, caracterizando, portanto, cortes nos recursos destinados à Assistência Social.   

Incialmente, será evidenciada, no Gráfico 9, a comparação entre os valores fixados nos 

orçamentos anuais da Assistência Social, no período 2014-2017, e os gastos realizados: 

 

 

 
Fontes: Salvador (2013c; 2014b; 2014c; 2015c; 2015e; 2015f; 2016b; 2016c; 2017b). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador. 

ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx.Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

 

Em relação aos valores anuais apresentados no Gráfico 9, verifica-se que, no ano de 

2015 o volume de recurso aplicado se aproximou bastante do orçado, com uma variação de 

apenas 1,7%. Nos anos de 2014 e 2017 as variações a menor, representaram, respectivamente, 

23,4% e 12,6%, diferentemente do ano de 2016, que em decorrência da previsão, no 

orçamento daquele ano, de uma operação de crédito externa, no valor de R$99.150.000, que 

não se concretizou, o realizado corresponde a 63,5% do orçado, ou seja, existiu uma variação 

negativa, da ordem de 36,5%, entre o programado no orçamento e o executado.  

Quanto às variações ocorridas anualmente entre os valores programados e os 

efetivamente gastos em cada uma das ações da Assistência Social, essas informações 

encontram-se apresentadas, segundo as classificações por função, subfunção e programa, nos 

APÊNDICES E, F, G e H.  

Na sequência, será apresentada a relação dos gastos gerais previstos e executados 

anualmente, por subfunção. Essa classificação representa as grandes áreas de atuação 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

2014

2015

2016

2017

81.184 

107.751 

140.875 

127.875 

106.002 

109.564 

221.991 

146.262 

Valor (R$1.000) 

Ano 

Gráfico 9 – Valores dos gastos previstos e realizados(1) na 

Assistência Social (Em R$1.000) 

Previsto

Realizado
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governamental e que, da mesma forma que as funções, têm seus códigos e nomes padronizados 

por norma, para uso por toda administração pública, de todas as esferas de governo.  

A distribuição dos gastos realizados anualmente por subfunção e a sua comparação com 

os valores previstos nos orçamentos anuais do período 2014-2017 encontra-se apresentada na 

Tabela 11: 

 

 

Tabela 11 – Comparação entre os valores dos gastos previstos e realizados para Assistência Social, 
por subfunção (Em R$1,00) 

Código Subfunção 2014 2015 2016 2017 
Gasto 

Realizado
(1)

 

Gasto 

Programado 

122 
Administração 
Geral 

27.671.283 34.436.602 40.119.767 57.235.638 159.463.289 141.871.000 

126 
Tecnologia da 

Informação 
  - - 5.205 5.205 121.000 

131 Comunicação Social 27.600 57.000 182.940 194.498 462.038 1.873.000 

241 Assistência ao Idoso - - - - - 1.882.000 

242 
Assist. à Pessoa 

com Deficiência 
- 1.700 - - 1.700 4.429.000 

243 
Assist. à Criança e 
ao Adolescente 

4.469.974 6.321.367 27.703.252 22.824.628 61.319.220 79.369.000 

244 
Assistência 
Comunitária 

46.899.419 64.104.617 70.630.313 47.615.011 229.249.360 330.584.000 

306 
Alimentação e 

Nutrição 
- 64.733 - - 64.733 3.475.000 

334 
Fomento ao 
Trabalho 

2.115.605 2.764.863 2.238.713 - 7.119.180 13.920.000 

422 
Direitos Individuais 
Coletivos e Difusos 

- - - - - 124.000 

Total  81.183.881 107.750.881 140.874.985 127.874.980 457.684.726 577.648.000 

Fontes: Salvador (2013c; 2014b; 2014c; 2015c; 2015e; 2015f; 2016b; 2016c; 2017b). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/Demon 

stracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

 

Da análise da Tabela 11, verifica-se que, além das quatro subfunções características da 

Assistência Social, foram programadas ações de mais seis subfunções. Porém, além de não 

terem sido executadas ações nas áreas de “Assistência ao Idoso” e de “Direitos Individuais, 

Coletivos e Difusos”, os valores aplicados em “Alimentação e Nutrição”, “Assistência à 

Pessoa com Deficiência” e “Tecnologia da Informação” são inexpressivos quando comparados 

aos previstos. Os gastos realizados concentram-se na subfunção “Assistência Comunitária”, 

que representou 50% do valor aplicado, seguida da “Administração Geral” (35%) e da 

“Assistência à Criança e ao Adolescente” (13%). Além de ter concentrado o maior volume de 

recursos no orçamento, também na aplicação, a maior parcela de recursos foi direcionada para 
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a assistência comunitária. 

Na Tabela 12 encontra-se apresentada a distribuição dos gastos realizados anualmente 

por cada uma das unidades gestoras das secretarias municipais, ou órgãos equivalentes, e 

pelos fundos e as unidades da administração indireta a elas vinculados, com a respectiva 

comparação com os valores previamente fixados nas LOAs do período 2014-2017: 

 

 

Tabela 12 – Comparação entre os valores dos gastos previstos e realizados para Assistência Social, 
por unidade gestora (Em R$1,00) 

Código Órgão 2014 2015 2016 2017 
Gasto 

Realizado
(1)

 

Gasto 

Programado 

24002 Casa Civil - - - - - 99.837.000 

50002 UG SEDES - 2.764.863 2.238.713 - 5.003.576 4.556.000 

52002 UG SEMPS 81.183.881 29.686.716 31.635.623 52.202.120 194.708.340 110.668.000 

52100 
UG FMAS 

(SEMPS) 
- 64.917.629 94.386.720 63.881.096 223.185.445 306.991.000 

52110 
UG FMDCA 

(SEMPS) 
- 1.343.583 2.492.463 - 3.836.046 11.015.000 

52302 
UG FCM 

(SEMPS) 
- 9.038.090 10.121.466 - 19.159.556 44.521.000 

52120 
UG FMPI 

(SEMPS) 
     60.000 

58002 UG SPMJ - - - 1.897.673 1.897.673 - 

58110 
UG FMDCA 

(SPMJ) 
- - - 682.047 682.047 - 

58302 
UG FCM 

(SPMJ) 
- - - 9.212.043 9.212.043 - 

Total 81.183.881 107.750.881 140.874.985 127.874.979 457.684.726 577.648.000 

Fontes: Salvador (2013c; 2014b; 2014c; 2015c; 2015e; 2015f; 2016b; 2016c; 2017b). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/Demon 

stracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

 

Na análise dos gastos realizados com a Assistência Social em 2014, verifica-se que esse 

foi o único ano em que a totalidade das ações e dos recursos da Assistência Social esteve sob a 

gestão exclusiva da SEMPS.  

Em 2015 e 2016, a SEDES também participou da execução das ações da Assistência, 

embora com ações de valores bastante reduzidos, quando comparados ao da SEMPS.  

A partir de 2017, em decorrência das modificações realizadas na estrutura das unidades 

da prefeitura o programa de trabalho das secretarias municipais sofreu alterações e, 

consequentemente, o detalhamento das suas despesas, conforme mencionado no capítulo 
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anterior. Por isso, parte das ações da Assistência Social foi transferida para a nova Secretaria 

de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), como também duas unidades 

executoras dos programas da Assistência Social, anteriormente vinculadas à SEMPS – Fundo 

Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes e a Fundação Cidade Mãe –, passaram a 

integrar a estrutura da SPMJ.  

Os órgãos relacionado na Tabela 12 são executores dos quatro programas finalísticos 

que envolvem ações de Assistência Social, além de participarem de ações de programas 

transversais à estrutura organizacional da prefeitura, quais sejam: Administração do Executivo 

Municipal e Modernização Administrativa.  

Na Tabela 13, encontram-se elencados os programas municipais e seus respectivos 

gastos anuais, comparados com os programados. 

 

 

Tabela 13 – Comparação dos gastos previstos e realizados com Assistência Social, por programa (Em 

R$1,00) 

Código Programa 2014 2015 2016 2017 
Gasto 

Realizado
(1)

 

Total 

Programado 

014 
Salvador Cidade Justa e 

Igualitária 
26.300.176 22.569.776 34.035.240 21.332.368 104.237.560 127.205.000 

015 
Administração do Executivo 

Municipal 
26.007.081 34.275.876 39.008.280 56.822.539 156.113.776 135.857.000 

023 
Assistência e Acompanhamen-
to a Crianças e Adolescentes 

21.160 13.654 - 3.526 38.340 685.000 

033 Modernização Administrativa - - - - - 400.000 

035 Salvador Cidadã 28.855.463 50.144.997 46.297.463 31.766.823 157.064.746 172.064.000 

039 
Mobilidade Social 
Soteropolitana 

- 746.579 21.534.001 17.949.722 40.230.302 141.437.000 

Total   81.183.880 107.750.882 140.874.984 127.874.978 457.684.724 577.648.000 

Fontes: Salvador (2013c; 2014b; 2014c; 2015c; 2015e; 2015f; 2016b; 2016c; 2017b). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/Demon 

stracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

 

Na análise dos gastos realizados com a Assistência Social em 2014, verificou-se que o 

valor aplicado no Programa Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes 

corresponde a apenas 0,03% do valor total gasto naquele ano, e que não houve aplicação de 

recursos nos programas Modernização Administrativa e Mobilidade Social Soteropolitana, esse 

último, porque foi criado somente em 2015.  

No Gráfico 10, estão representados os percentuais de recursos aplicados em cada 

programa, em relação ao volume total de recursos aplicados no ano. 
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Fonte: Salvador (2013c; 2014c) 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparenci 

a.salvador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 

ago. 2018. 

 

 

O valor total gasto, em 2014, foi de R$81.183.880 e, desse valor, 90% foi utilizado nas 

despesas de manutenção dos serviços públicos, enquanto aproximadamente 10% foi gasto em 

projetos de ampliação da Assistência Social em Salvador (APÊNDICE E). 

Na Tabela 14 estão relacionados os valores aplicados em atividades de manutenção da 

Assistência Social em 2014, de acordo com o órgão/entidade gestor dos recursos: 

 

 

Tabela 14 – Comparação dos gastos previstos e realizados para Assistência 
Social com manutenção, em 2014, segundo o gestor do recurso (Em R$1,00) 

Atividades de 

Manutenção 

Previsto QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

SEMPS 22.533.000 25.294.583 2.761.583 12,26% 

FMAS 55.475.000 46.927.020 -8.997.980 -16% 

FMDCA 60.000 - -60.000 -100% 

FCM 12.421.000 8.402.563 -4.018.437 -32% 

Total 2014 90.489.000 80.624.166 -10.314.834 -11% 

Fonte: Salvador (2013c; 2014c). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba 

gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

 

Da análise dos dados apresentados na Tabela 14, verifica-se que não houve aplicação 

de recursos para a manutenção do FMDCA e, que, no total, o recurso aplicado ficou abaixo do 

previsto em 11%. Além disso, das 19 ações contempladas no orçamento do FMAS, em 15 

32% 

32% 

0% 

0% 

36% 

0% 

Gráfico 10 – Distribuição dos recursos aplicados(1) na 

Assistência Social em 2014, por programa  
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delas não foram realizados gastos. Entretanto, na SEMPS, a atividade de manutenção dos 

serviços técnicos e administrativos teve suas despesas aumentadas de R$2.402.000 para 

R$5.821,575, ou seja, cresceram 142,4% em relação ao programado. 

No Quadro 24 estão relacionados os valores aplicados em projetos de ampliação da 

Assistência Social em 2014, segundo o programa aos quais estão vinculados: 

 

 

Quadro 24 – Comparação entre os recursos programados e aplicados em projetos de ampliação da 

Assistência Social em 2014 (Em R$1,00) 
Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Previsto QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.244.014.1330 Implantação de Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS 

486.000 - -486.000 -100% 

08.244.014.1331 Implantação de Ajuris Móvel 100.000 - -100.000 -100% 

08.244.014.1332 Implantação de Shopping Social 81.000 - -81.000 -100% 

08.244.014.1333 Implantação do Bolsa Família Móvel 1.650.000 - -1.650.000 -100% 

08.244.014.1335 Implantação de centros de atendimento a 

população de rua (CREAS, Centro Pop, abrigos, 
repúblicas e casas de passagem) 

6.277.000 - -6.277.000 -100% 

08.242.014.1336 Implantação de residência inclusiva pessoas com 
deficiência 

1.008.000 - -1.008.000 -100% 

08.241.014.1337 Implantação de casa lar para idosos 504.000 - -504.000 -100% 

08.243.014.1199 Reforma e equipagem de Centros de Conviv. FCM 
de atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

400.000 - -400.000 -100% 

08.243.014.1210 Reforma e equipagem das unidades de 

atendimento a crianças, adolescentes e jovens 
600.000 - -600.000 -100% 

08.243.014.1242 Implantação de novos Centros de Conviv. FCM 
de atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

200.000 153.222 -46.778 -23% 

Subtotal Programa 014 – Salvador Cidade Justa e Igualitária 11.306.000 153.222 -11.152.778 -99% 

08.244.035.1318 Implantação de Serviços de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculo para crianças, adolescentes, 
idosos, intergeracional e pessoas com deficiência 

150.000 - -150.000 -100% 

08.241.035.1319 Implantação de Centro de Convivência para 
idosos 

250.000 - -250.000 -100% 

08.242.035.1320 Implantação de centro de convivência para 
pessoas com deficiência 

50.000 - -50.000 -100% 

08.243.035.1312 Proteção Social Especial voltada para crianças e 
adolescentes 

3.274.000 406.493 -2.867.507 -88% 

08.422.035.1310 
Implementação de ações voltadas a garantia dos 
direitos e combate a homofobia e proteção da 

população LGBT 

2.000 - -2.000 -100,0% 

Subtotal Programa 035 – Salvador Cidadã 3.726.000 406.493 -3.319.507 -89% 

08.243.023.1240 Reforma e equipagem de central de medidas 
socioeducativas em meio aberto 

151.000 - -151.000 -100% 

Subtotal Programa 023 – Assist. e Acomp. a Crianças e Adolesc. 151.000 - -151.000 -100% 

08.243.033.1236 Reforma e ampliação da sede da FCM 330.000 - -330.000 -100% 

Subtotal Programa 033 – Modernização Administrativa 330.000 - -330.000 -100% 

Total de projetos de ampliação em 2014 15.513.000 559.715 -14.953.285 -96% 

Fonte: Salvador (2013c; 2014c). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/Demon 

stracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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Como se observa na análise dos dados do Quadro 24, na execução dos projetos de 

ampliação da Assistência Social, em 2014, os recursos aplicados com essa finalidade 

alcançaram apenas 4% do programado. 

Em relação à execução orçamentária e financeira de 2015, não ocorreram gastos com o 

programa Modernização Administrativa, além disso, o valor destinado ao Programa Assistência 

e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes foi de, aproximadamente, 0,01% do total 

aplicado naquele ano (R$107.750.882), enquanto o percentual de gastos realizados nos demais 

programas, em relação ao total aplicado, está representado no Gráfico 11: 

 

 

 
Fonte: Salvador (2014b; 2015e; 2015f). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salv 

ador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

 

Do valor aplicado (R$107.750.882), 90% foram direcionados paras as despesas de 

manutenção dos serviços públicos, enquanto, aproximadamente, 10% foram direcionados para 

os projetos de ampliação da Assistência Social em Salvador (APÊNDICE F). 

Na Tabela 15 estão relacionados os valores aplicados em atividades de manutenção da 

Assistência Social, em 2015, de acordo com o órgão/entidade gestor dos recursos: 
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Gráfico 11 – Distribuição dos recursos aplicados(1) na 

Assistência Social em 2015, por programa  
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Tabela 15 – Comparação dos gastos previstos e realizados para Assistência 

Social com manutenção, em 2015, segundo o gestor do recurso (Em R$1,00) 
Atividades de 

Manutenção 

Previsto QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

SEDES - 2.764.863 +2.764.863 n/a 

SEMPS 29.874.000 29.686.716 -187.284 -1% 

FMAS 58.422.000 64.163.434 5.741.434 +10% 

FMDCA 60.000 57.000 -3.000 -5% 

FCM 9.981.000 9.017.779 -963.221 -10% 

Total 2015 88.356.000 96.672.013 8.316.013 +9% 

Fonte: Salvador (2014b; 2015e; 2015f). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba. 

gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

 

Verifica-se que não houve previsão de recursos da Assistência Social no QDD da 

SEDES. A atividade de manutenção a que se refere o recurso aplicado pela referida secretaria, 

no valor de R$2.764.863, havia sido prevista inicialmente no Programa de Trabalho da 

SEMPS, na LOA/2015. Posteriormente, foi alocado ao Orçamento Fiscal da SEDES, no 

QDD/2015.  

No total, os recursos aplicados em manutenção foram superiores aos previstos em 9%, 

como se verifica na Tabela 15.  

Ressalte-se que, das 27 ações alocadas ao orçamento do FMAS, em 18 delas não 

foram realizados gastos. Entretanto, na SEMPS, da mesma maneira que aconteceu em 2014, a 

atividade de manutenção dos serviços técnicos e administrativos teve suas despesas 

aumentadas, de R$4.887.000 para R$9.102.909, ou seja, cresceram 86% em relação ao 

programado. Também a ação de Ampliação de oferta de serviços socioassistenciais e 

benefícios eventuais e continuados, alocada ao orçamento do FMAS, teve suas despesas 

majoradas em 916%, em relação ao valor programado, de R$1.500.000, sendo gasto 

R$15.242.075. 

Em relação aos projetos de ampliação da Assistência, em 2015, verificou-se que 

apenas 18% dos gastos programados para essa finalidade foram efetivamente aplicados 

naquele ano.  

No Quadro 25, está apresentado um comparativo entre os valores que foram alocados 

para projetos e o que foi gasto, segundo o programa aos quais as despesas estão vinculadas.  
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Quadro 25 – Comparação entre os recursos programados e aplicados em projetos de ampliação da 

Assistência Social em 2015 (Em R$1,00) 
Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Previsto QDD 

(R$1,00) 
Realizado

(1)
 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.244.014.1330 
Implantação de Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS 

1.100.000 - -1.100.000 -100% 

08.244.014.1331 Implantação de Ajuris Móvel 20.000 - -20.000 -100% 

08.244.014.1332 Implantação de Shopping Social 80.000 - -80.000 -100% 

08.244.014.1333 Implantação do Bolsa Família Móvel 200.000 - -200.000 -100% 

08.244.014.1335 
Implantação de centros de atendimento a população 
de rua (CREAS, Centro Pop, Abrigos, Repúblicas e 
Casas de Passagem) 

1.657.000 5.916 -1.651.084 -100% 

08.242.014.1336 
Implantação de residência inclusiva pessoas com 
deficiência 

1.512.000 1.700 -1.510.300 -100% 

08.241.014.1337 Implantação de casa lar para idosos 532.000 - -532.000 -100% 

08.243.014.1199 

Reforma e equipagem de Centros de Convivência 

FCM de atendimento a crianças, adolescentes e 
jovens 

400.000 11.611 -388.389 -97% 

08.243.014.1210 
Reforma e equipagem das unidades de atendimento 
a crianças, adolescentes e jovens  

500.000 4.154 -495.846 -99% 

08.243.014.1242 
Implantação de novos Centros de Convivência FCM 
de atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

100.000 4.546 -95.454 -95% 

Subtotal do Programa 014 – Salvador Cidade Justa e Igualitária 6.101.000 27.927 -6.073.073 -100% 

08.422.035.1310 
Implementação de ações voltadas a garantia dos 
direitos e combate a homofobia e proteção da 
população LGBT 

2.000 - -2.000 -100% 

08.243.035.1312 
Proteção Social Especial voltada para crianças e 
adolescentes 

3.462.000 1.286.583 -2.175.417 -63% 

08.244.035.1318 
Implantação de Serviços de Convivência e Fortale-
cimento de vínculo para crianças, adolescentes, 

idosos, intergeracional e pessoas com deficiência 

4.000 - -4.000 -100% 

08.241.035.1319 Implantação de Centro de Convivência para Idosos 4.000 - -4.000 -100% 

08.242.035.1320 
Implantação de Centro de Convivência para pessoas 
com deficiência 

5.000 - -5.000 -100% 

08.306.035.1325 Implantação de Restaurante Popular 8.000 - -8.000 -100% 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 3.485.000 1.286.583 -2.198.417 -63% 

08.243.039.1354 
Primeiro Passo - Ações de assistência social para a 
primeira infância 

1.600.000 746.579 -853.421 -53% 

Subtotal do Programa 039 - Mobilidade Social Soteropolitana 1.600.000 746.579 -853.421 -53% 

08.243.023.1240 
Reforma e equipagem de central de medidas 
socioeducativas em meio aberto 

22.000 - -22.000 -100% 

Subtotal do Programa 023 - Assist. e Acomp. a Crianças e Adolesc. 22.000 - -22.000 -100% 

08.243.033.1236 Reforma e ampliação da sede da FCM 19.000 - -19.000 -100% 

Subtotal do Programa 033 - Modernização Administrativa 19.000 - -19.000 -100% 

Total de projetos de ampliação em 2015 11.227.000 2.061.089 -9.165.911 -82% 

Fonte: Salvador (2014b; 2015e; 2015f). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/Demon 

stracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

 

Os dados evidenciam que na execução dos projetos de ampliação da Assistência 

Social, em 2015, os recursos aplicados alcançaram apenas 18% do programado para essa 

finalidade, que, embora seja um percentual bem superior àquele alcançado em 2014, de 

apenas 4%, em 2015, esse percentual ainda está muito aquém do que foi contemplado na 
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LOA. Ressalte-se que, em vários projetos, não foram realizadas nenhuma das ações 

programadas e, em outros, o percentual de realização foi muito baixo.  

Em relação ao ano de 2016, os gastos realizados (R$140.874.984) correspondem 63 % 

dos programados (R$221.991.000). Não houve gastos, nem com o Programa Assistência e 

Acompanhamento a Crianças e Adolescentes, nem com o Programa Modernização 

Administrativa, para os demais, o percentual de recursos aplicados, consta no Gráfico 12. 

 

 

 
Fonte: Salvador (2015c; 2016c). 
Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.sa 
lvador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 ago.  2018. 

 

 

Os recursos aplicados em 2016 totalizaram R$140.874.984 e, desse valor, 83% foi 

utilizado nas despesas de manutenção dos serviços públicos, enquanto, 17% foi gasto com 

projetos de ampliação da Assistência Social (APÊNDICE G).  

Na atividade de administração de pessoal e encargos da SEMPS, o valor gasto, de 

R$19.291.786, superou em 122% o programado, de R$8.697.000. Das 22 ações alocadas ao 

orçamento do FMAS, em 12 delas, não foram realizadas nenhuma despesa, enquanto na 

atividade de Capacitação profissional à população de rua o valor programado, de 

R$520.000, foi aumentado em 2029%, sendo realizadas despesas no valor de R$11.069.551. 

Na Tabela 16, estão relacionados os valores aplicados e os programados em atividades 

de manutenção da Assistência Social em 2016, segundo o órgão/entidade gestor dos recursos: 

 

24% 

28% 

0% 0% 

33% 

15% 

Gráfico 12 – Distribuição dos recursos aplicados(1) na 

Assistência Social em 2016, por programa 

Salvador Cidade Justa e
Igualitária

Administração do Executivo
Municipal

Assistência e Acompanhamen-
to a Crianças e Adolescentes

Modernização Administrativa

Salvador Cidadã

Mobilidade Social
Soteropolitana
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Tabela 16 – Comparação dos gastos previstos e realizados para Assistência 

Social com manutenção, em 2016, segundo o gestor do recurso (Em R$1,00) 
Atividades de 

Manutenção 

Previsto QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

SEDES 4.326.000 2.095.890 -2.230.110 -52% 

SEMPS 25.370.000 31.635.623 6.265.623 25% 

FMAS 59.632.000 72.851.649 13.219.649 22% 

FMDCA 283.000 182.940 -100.060 -35% 

FCM 8.267.000 10.121.465 1.854.465 22% 

Total 2016 97.878.000 116.887.567 19.009.567 19% 

Fonte: Salvador (2015c; 2016c). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvado 

r.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

 

Verifica-se que o valor total aplicado em atividades de manutenção superou, o 

programado para 2016, em 19%, principalmente, em decorrência das variações expressivas 

ocorridas entre os valores previstos e os efetivamente gastos nas cinco atividades relacionadas 

no Quadro 26, apesar de não ter ocorrido nenhum gasto em, pelo menos, 11 atividades 

programadas e, em outras 10 atividades, o valor aplicado ser inferior ao programado. 

 

 

Quadro 26 – Exemplo de atividades em que os recursos aplicados foram superiores aos programados 
para 2016 (Em R$1,00) 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Previsto QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.122.0015.200143 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos – FMAS 

50.000 1.928.229 1.878.229 +3.756% 

08.122.0015.200144 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos – FCM 

2.899.000 4.401.654 1.502.654 +52% 

08.244.0035.232401 Ampliação de oferta de serviços socioassis-
tenciais e benefícios eventuais e continuados  

620.000 8.425.720 7.805.720 +1.259% 

08.244.0035.234101 Manutenção dos equipamentos 
socioassistenciais  

14.210.000 18.211.288 4.001.288 +28% 

08.244.0014.233901 Capacitação profissional à população em 
situação de rua 

520.000 11.069.551 10.549.551 +2.029% 

Fonte: Salvador (2015c; 2016c). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/Demonstrac 

oesContabeis.aspx. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

 

Da análise da Tabela 16, verifica-se, ainda, que os recursos gastos com manutenção, em 

2016, foram inferiores aos programados em relação à SEDES (-52%) e ao FMDCA (-35%), 

enquanto, na SEMPS, no FMAS e na FCM, os valores gastos foram superiores aos 

programados em 25%, 22% e 22%, respectivamente. 

Em relação aos projetos de ampliação da Assistência Social, em 2016, verificou-se que 

apenas 19% dos gastos programados para essa finalidade foram efetivamente realizados, ou 
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seja, o volume de recursos aplicados foi 81% inferior ao programado. No Quadro 27, está 

apresentado um comparativo entre os valores que foram alocados para projetos e o que foi 

gasto naquele ano, segundo o programa aos quais os gastos estão vinculados: 

 

 

Quadro 27 – Comparação entre os recursos programados e aplicados em projetos de ampliação da 

Assistência Social em 2016 (Em R$1,00) 
Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Previsto QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.244.0014.133001 
Implantação de Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS 

60.000 - -60.000 -100% 

08.244.0014.133201 Implantação de Shopping Social 1.130.000 - -1.130.000 -100% 

08.244.0014.133301 Implantação do Bolsa Família Móvel 63.000 - -63.000 -100% 

08.244.0014.133501 
Implantação de centros de atendimento a 
população de rua (CREAS, Centros Pop, 

Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem) 

200.000 1.070 -198.930 -99% 

08.242.0014.133601 
Implantação de residência inclusiva pessoas 
com deficiência 

500.000 - -500.000 -100% 

08.243.0014.119901 
Reforma e equipagem de Centros de 
Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

159.000 - -159.000 -100% 

08.243.0014.121001 
Reforma e equipagem das unidades de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

180.000 - -180.000 -100% 

08.243.0014.124201 
Implantação de novos Centros de Convivência 
FCM de atendimento a crianças, adolescentes 
e jovens 

100.000 - -100.000 -100% 

Subtotal do Programa 014- Salvador Cidade Justa e Igualitária 2.392.000 1.070 -2.390.930 -100% 

08.242.0035.132001 
Implantação de Centro de Convivência para 
pessoas com deficiência 

450.000 - -450.000 -100% 

08.306.0035.132501 Implantação de Restaurante Popular 120.000 - -120.000 -100% 

08.334.0035.130901 
Implantação dos serviços de intermediação de 

mão de obra  
230.000 142.823 -87.177 -38% 

08.243.0035.131201 
Proteção social especial voltada para crianças 
e adolescentes 

1.620.000 2.309.523 689.523 +43% 

08.422.0035.131001 
Implementação de ações voltadas a garantia 
dos direitos e combate a homofobia e proteção 
da população LGBT 

110.000 - -110.000 -100% 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 2.530.000 2.452.346 -77.654 -3% 

08.243.0039.135401 
Primeiro Passo - ações de assistência social 
para a primeira infância  

20.000.000 21.534.001 1.534.001 +8% 

08.243.0039.134800 
Ações integradas de desenvolvimento da 
primeira infância 

250.000 - -250.000 -100% 

08.244.0039.134700 
Salve Salvador - implementação de ações 
integradas de mobilidade social 

98.900.000 - -98.900.000 -100% 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana 119.150.000 21.534.001 -97.615.999 -82% 

08.243.0033.123601 Reforma e ampliação da sede da FCM 41.000 - -41.000 -100% 

Subtotal do Programa 033- Modernização Administrativa 41.000 - -41.000 -100% 

Total de projetos de ampliação em 2016 124.113.000 23.987.417 -100.125.583 -81% 

Fonte: Salvador (2015c; 2016c). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/Demon 

stracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

 

Em 2017, não houve gastos com o Programa Modernização Administrativa e o valor 

aplicado no Programa Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes, alcançou 



113 
 

 

apenas 0,003% do total gasto com Assistência Social. A distribuição dos recursos aplicados 

naquele ano, em relação aos programas municipais, está representada no Gráfico 13. 

 

 

 
Fonte: Salvador (2016b; 2017b). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.sa 

lvador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis .aspx. Acesso em: 2 ago. 

2018. 

 

 

O volume de recursos aplicados em 2017 totalizou R$127.874.978 e, desse valor, 85% 

foram gastos nas despesas de manutenção dos serviços públicos, enquanto, 15% foram 

utilizados em projetos de ampliação da Assistência Social (APÊNDICE H). 

Na Tabela 17 estão relacionados os valores aplicados em atividades de manutenção da 

Assistência Social em 2017, segundo o órgão/entidade gestor dos recursos: 

 

 

Tabela 17 – Comparação dos gastos previstos e realizados para Assistência 

Social com manutenção, em 2017, segundo o gestor do recurso (Em R$1,00) 
Atividades de 

Manutenção 

Previsto QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

UG SEMPS 38.063.000 52.202.119 14.129.119 37% 

UG FMAS 69.560.000 47.829.048 -21.730.952 -31% 

UG FMPI 60.000 - -60.000 -100% 

UG FMDCA(2)  360.000 - -360.000 -100% 

UG FCM 10.570.000 9.212.042 -1.357.958 -13% 

Total 2017 118.613.000 109.243.209 -9.379.791 -8% 

Fonte: Salvador (2016b; 2017b). 

Notas: 1 - Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvad 

or.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis .aspx. Acesso em: 2 ago. 2018. 
2 - O FMDCA foi transferido da SEMPS para a SPMJ. 

17% 

44% 

0% 

0% 

25% 

14% 

Gráfico 13 – Distribuição dos recursos aplicados(1) na 

Assistência Social em 2017, por programa  
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Igualitária
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Verifica-se que o valor total aplicado em atividades de manutenção foi inferior ao 

programado para 2017, em 8%. Apesar de, no total, a variação não parecer significativa, 

observa-se que não foram realizados gastos com a manutenção do FMPI e do FMDCA, 

enquanto o volume de recursos destinados para a manutenção da SEMPS foi 37% superior ao 

programado.  

Ocorreram variações expressivas nos gastos com manutenção, a exemplo da ação de 

“Manutenção dos serviços técnicos e administrativos – SEMPS”, em que foram programados 

gastos de R$11.554.000 e foram desembolsados R$29.235.037, correspondendo a uma 

variação da ordem de 153%, ou o contrário, ocorrido com a ação de “Manutenção dos 

Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família e Indivíduos”, para o qual foram 

programados R$10.200.000 e foram gastos R$5.914.544, equivalendo a 58% do programado.  

Outros exemplos a serem considerados são algumas das doze ações em que não houve 

desembolso, relacionadas no Quadro 28: 

 

 

Quadro 28 – Exemplo de atividades programadas em que não foram desembolsados 
recursos

(1)
 em 2017 (Em R$1,00) 

Subação/Programa Valor Previsto  

Capacitação profissional à população em situação de rua  1.681.000 

Manutenção do Restaurante Popular 1.532.000 

Manutenção dos Centros de Convivência  1.000.000 

Capacitação profissional para beneficiários do Programa Bolsa Família  114.000 

Informação, educação e comunicação social 360.000 

Manutenção do Programa Família Acolhedora 248.000 

Implantação e operacionalização do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI 60.000 

Fonte: Salvador (2016b; 2017b). 

Notas: 1 - Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/M 

odulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

 

Dos 18 projetos da Assistência Social contemplados na programação de 2017, em 

apenas dois deles foram realizados gastos, enquanto, nos outros 16, não houve qualquer 

desembolso. Entretanto, em termos percentuais, o total aplicado corresponde a 70% do 

programado, porque foi realizado um terceiro projeto “Ações de Assistência Social para a 

primeira infância – Primeiro Passo”, que não havia sido previsto inicialmente no orçamento 

de 2017, no qual foram gastos R$15.381.294, como consta no Quadro 29: 
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Quadro 29 – Comparação entre os recursos programados e aplicados em projetos de ampliação da 

Assistência Social em 2017 (Em R$1,00) 
Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Previsto QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.244.0014.133101 Implantação de Ajuris Móvel 1.000.000 - -1.000.000 -100% 

08.244.0014.133301 Implantação do Bolsa Família Móvel 63.000 - -63.000 -100% 

08.244.0014.133501 
Implantação de centros de atendimento a 
população de rua (CREAS, Centro Pop, 
Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem) 

256.000 - -256.000 -100% 

08.242.0014.133601 
Implantação de residência inclusiva pessoas 
com deficiência 

904.000 - -904.000 -100% 

08.241.0014.133701 Implantação de casa lar para idosos 532.000 - -532.000 -100% 

08.244.0014.137800 Reforma de equipamentos socioassistenciais  432.000 - -432.000 -100% 

08.244.0014.138100 
Cuidar - ações de inclusão, desenvolvimento e 
assistência social 

900.000 - -900.000 -100% 

08.243.0014.121001 
Reforma e equipagem das unidades de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens  

30.000 0 -30.000 -100% 

08.243.0014.119901 

Reforma e equipagem de Centros de 

Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens  

20.000 0 -20.000 -100% 

08.243.0014.124201 
Implantação de novos Centros de Convivência 
FCM de atendimento a crianças, adolescentes 
e jovens 

20.000 0 -20.000 -100% 

Subtotal do Programa 014 - Salvador Cidade Justa e Igualitária 4.157.000 0 -4.157.000 -100% 

08.422.0035.131001 
Implementação de ações voltadas a garantia 
dos direitos e combate a homofobia e proteção 
da população LGBT 

10.000 - -10.000 -100% 

08.243.0035.131201 
Proteção Social Especial voltada para crianças 
e adolescentes  

1.896.000 682.047 -1.213.953 -64% 

08.244.0035.131801 

Implantação de Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo para crianças. 

adolescentes, idosos, intergeracional e pessoas 
com Deficiência 

14.000 - -14.000 -100% 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 1.920.000 682.047 -1.237.953 -64% 

08.244.0039.138200 Projeto Salvador Social 487.000 - -487.000 -100% 

08.243.0039.135401 
Primeiro Passo - ações de Assistência Social 
para a primeira infância 

20.000.000 2.568.427 -17.431.573 -87% 

08.244.0039.134700 
Salve Salvador - implementação de ações 
integradas de mobilidade social 

100.000 - -100.000 -100% 

08.243.0039.134801 
Ações integradas de desenvolvimento da 
primeira infância 

100.000 - -100.000 -100% 

08.243.0039.138900 
Ações de Assistência Social para a primeira 
infância – Primeiro Passo 

- 15.381.294 15.381.294 n/a 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana 20.687.000 17.949.721 -2.737.279 -13% 

08.243.0033.123601 Reforma e ampliação da sede da FCM 10.000 - -10.000 -100% 

Subtotal do Programa 033- Modernização Administrativa 10.000 - -10.000 -100% 

Total de projetos de ampliação em 2017 26.774.000 18.631.768 -8.142.232 -30% 

Fonte: Salvador (2016b; 2017b). 

Notas: 1 - Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/Demo 

nstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

 

A análise até aqui realizada, contempla os recursos de todas as fontes, que foram 

repassados para o município para a execução dos programas da Assistência Social. Entretanto, a 

União realiza gastos diretos com os Programas de Transferência de Renda e programas 

específicos do governo federal, sobre os quais é dada opção à prefeitura pela adesão. 
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 Os gastos da União com Programas de Transferência de Renda, para beneficiários de 

Salvador, ocorreram segundo os valores históricos expressos na Tabela 18:  

 

 

Tabela 18 – Gastos da União com Programas de Transferência de Renda 

destinados para beneficiários de Salvador (2014-2017) (Em R$1,00) 

Benefício/Ano 2014 2015 2016 2017 

Bolsa Família 283.088.962 307.788.169 341.272.113 328.660.803 

BPC Idosos 249.324.238 280.084.331 329.341.669 364.755.555 

BPC PCD 238.152.137 272.045.272 319.855.343 355.558.577 

RMV 15.767.541 14.807.556 11.933.925 13.313.890 

Total 786.332.878 874.725.328 1.002.403.050 1.062.288.825 

Fonte: Relatórios de Programas e Ações do MDS (2014; 2015; 2016; 2017). Disponível 

em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php. Acesso em 2 ago. 2018. 

 

 

Em relação aos demais gastos da União com a Assistência Social de Salvador – 

serviços tipificados pelo SUAS, programas do MDS e transferências decorrentes da avaliação 

do IGD59 –, verificou-se que foram realizados nos valores relacionados na Tabela 19: 

 

 

Tabela 19 – Gastos da União com programas, serviços e IGD destinados ao 
município de Salvador (2014-2017) (Em R$1,00) 

Gasto/Ano 2014 2015 2016 2017 

IGD BF 1.222.468 4.675.285 6.424.197 6.548.876 

IGD SUAS 197.092 155.841 414.051 760.388 

Serviços 6.699.419 11.792.179 13.295.101 14.777.283 

Programas 445.506 81.866 344.467 303.400 

Total 8.564.485 16.705.171 20.477.816 22.389.947 

Fonte: Relatórios de Programas e Ações do MDS (2014; 2015; 2016; 2017). Disponível 

em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php. Acesso em 2 ago. 2018. 

 

 

Conforme se depreende da análise dos dados constantes nas Tabelas 18 e 19, os 

repasses da União para a Assistência Social do município de Salvador, relativas ao IGD, aos 

serviços e aos programas, equivalem, na média, a menos de 2% do valor destinado, também 

pela União, para os beneficiários dos PTR no município. Confirmando, portanto, a premissa 

levantada nas referências bibliográficas pesquisadas, de que o município assume a quase 

totalidade do financiamento dos serviços socioassistenciais. 

                                                             
59 O IGD é o Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que serve para aferir a qualidade da gestão do PBF e do 

CadÚnico, com base nos cadastros atualizados das famílias e no acompanhamento das condicionalidades de saúde e 

de educação. Constitui-se num modelo de avaliação vinculado a metas e indicadores, alinhado a mecanismos de 

monitoramento e avaliação, que visam ao aprendizado institucional, transparência e responsabilização. Foi 

institucionalizado pela Lei nº 10.836/2004, que tornou o IGD uma transferência obrigatória da União para os entes 

federados que aderem voluntariamente ao PBF, desde que alcancem índices mínimos estabelecidos. Compreende as 

modalidades do IGD-M (municípios e DF) e IGD-E (estados) (BRASIL, 2018, p.7-8). 
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Considerando que os recursos aplicados pelo município nas ações da Assistência 

Social alcançaram, ao longo do período analisado, montantes bem superiores àqueles 

transferidos pela União para o financiamento de programas projetos e serviços 

socioassistenciais, na Tabela 20 está apresentada a relação percentual entre o total de recursos 

aplicados pela prefeitura e o valor recebido da União: 

 

 

Tabela 20 – Comparação entre os gastos anuais da prefeitura com 

Assistência Social e a parcela repassada pela União (R$1,00) 

Ano 
1 - Gastos do 

município 

2 - Repasses da 

União 

Relação 2/1 

(%) 

2014 81.183.881 8.564.485 10,5% 

2015 107.750.881 16.705.171 15,5% 

2016 140.874.984 20.477.816 14,5% 

2017 127.874.979 22.389.947 17,5% 

Total 457.684.725 68.137.419 14,9% 

Fontes: Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparenci 

a.salvador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 

ago. 2018. Relatórios de Programas e Ações do MDS (2014; 2015; 2016; 

2017). Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index. 

php. Acesso em 2 ago. 2018. 

 

 

Na Tabela 21 constam os valores repassados pela União para programas federais, aos 

quais o município fez opção pela adesão, fazendo jus a receber os respectivos repasses.  

 

 

Tabela 21 – Relação dos programas financiados pela União e os respectivos repasses, no período 
2014-2017 (R$1,00) 

Programas 2014 2015 2016 2017 

Piso Variável de Alta Complexidade (PVAC) - - 89.467 - 

Programa Primeira Infância no SUAS - - - 99.400 

Ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 119.000 - 255.000 255.000 

Incentivo à Inclusão das Pessoas com Deficiência - BPC (ACESSUAS) 350 2.100 -   

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - 

ACESSUAS – Trabalho 
326.156 79.766 -   

Total 445.506 81.866 344.467 255.000 

Fonte: Relatórios de Programas e Ações do MDS (2014; 2015; 2016; 2017). Disponível em: https://aplicacoes.m 

ds.gov.br/sagi/RIv3/geral /index.php. Acesso em 2 ago. 2018. 
 

 

Todas essas informações sobre o monitoramento da execução das ações da Assistência 

Social sistematizadas pelo governo federal através do SUAS são muito importantes para 

viabilizar a aplicação dos critérios de distribuição de recursos para os municípios, com vistas à 

redução das desigualdade historicamente criadas entre as diversas regiões e estados brasileiros. 
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No âmbito da responsabilidade do governo federal, predomina quase que 

integralmente o financiamento dos programas de transferência de renda (BF e BPC). O gasto 

direto da União com os PTR alcançou 91%, em 2015, enquanto apenas 9% do seu gasto direto 

com Assistência Social é direcionado para o financiamento das demais ações da referida 

política (STN, s/d, p.17-19). 

Ressalte-se que, na própria formulação dos seus objetivos, o Bolsa Família contempla 

“o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, com promoção da inclusão social, entendida 

como emancipação das famílias beneficiárias com a saída da situação de vulnerabilidade” 

(SILVA et al., 2016, p.108), numa configuração baseada em três eixos, a saber:  

transferência monetária destinada ao alívio imediato da situação de pobreza das 
famílias beneficiárias; condicionalidades apresentadas como reforço ao acesso 

a direitos sociais básicos na saúde, educação e assistência social; e oferta de 

ações e programas complementares, ou como denominamos: benefícios não 
monetários. (ibdem) 
 

Portanto, é preciso entender que os programas de transferência de renda não se 

constituem apenas no repasse do benefício monetário para superação das privações imediatas, 

mas, para, além disso, também na criação de diversas outras oportunidades, para romper com o 

ciclo vicioso da pobreza intergeracional e enfrentar a desigualdade e a exclusão social, como 

ocorre com os diversos serviços, projetos e programas, concebidos no âmbito da Política 

Nacional de Assistência Social, combinando objetivos imediatos e objetivos estratégicos, esses 

últimos relacionados aos impactos sobre as condições de vida dos usuários, notadamente em 

relação aos resultados das atividades de natureza socioeducativa, que requerem monitoramento 

e avaliação dos seus efeitos sobre a autonomia e o protagonismo dos beneficiários.  

Quanto aos recursos repassados pelo estado da Bahia para os programas da Assistência 

Social promovidos pelo município, ocorreram nos valores apresentados na Tabela 22: 

 

 

Tabela 22 – Comparação entre os gastos anuais da prefeitura com 
Assistência Social e a parcela repassada pelo Estado (R$1,00) 

Ano 
1 - Gastos do 

município
(1)

 

2 - Repasses do 

Estado
(2)

 

Relação 2/1 

(%) 

2014 81.183.881 2.045.106 2,5% 

2015 107.750.881 3.392.812 3,1% 

2016 140.874.984 3.833.610 2,7% 

2017 127.874.979 3.557.493 2,8% 

Total 457.684.725 13.369.021 2,9% 

Fonte: Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: http://www.transparencia.sal 

vador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 2 ago. 2018. 
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Da análise da Tabela 22, verificasse que os repasses do realizados pelo governo do 

estado para os programas socioassistenciais promovidos pela administração municipal 

corresponde a 2,9% do total dos gastos realizados para essa finalidade. Ademais, em termos 

relativos, a prefeitura programou os repasses do estado em 3% do valor dos orçamentos 

anuais, conforme consta no Gráfico 8 (fl.91). Ressalte-se que não foram identificadas 

informações sobre a aplicação desses recursos.  

 

 

3.2 UM OLHAR SOBRE DESEMPENHO E RESULTADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

A Prefeitura de Salvador disponibilizou em sua página na Internet três Relatórios de 

Atividades
60

, relativos ao período 2013-2107, entretanto, nem todos esses relatórios possuem 

periodicidade anual. São anuais apenas os de 2015 e 2017, enquanto o outro se reporta ao 

período 2013-2016, que corresponde ao Planejamento Estratégico realizado para o mandato 

do prefeito eleito em 2013, apesar de à época, já existir o PPA 2010-2013, que se encontrava 

vigente no primeiro ano de mandato. 

Encerrada a vigência do PPA 2010-2013, a Lei nº 8.535/2013
61

 instituiu o novo Plano 

Plurianual para o quadriênio 2014-2017. Cabe esclarecer que o PPA se constitui em 

instrumento oficial de planejamento quadrienal, que deve abranger dois mandatos de governo, 

sendo os três primeiros anos em um mandato, fazendo coincidir o quarto ano da sua vigência 

com o primeiro ano do mandato subsequente. Além disso, o PPA não pode ser substituído por 

outro plano de governo, que não seja aprovado por lei, nem ter a sua vigência suspensa.  

Vários são os equívocos, pois o Planejamento Estratégico tem por base o período 

2013-2016, enquanto a lei que institui o PPA e todos os seus anexos têm por base o período 

2014-2017. De início, esse já é um fator limitador de qualquer comparação em termos de 

indicadores e entre as metas previstas e as realizadas. No entanto, o agravante foi que a 

prefeitura fez corresponder o período do Relatório de Atividades ao do Planejamento 

Estratégico 2013-2016, que não se constitui em documento oficial de planejamento, além de 

elaborar mais dois relatórios anuais, de 2015 e de 2017. Para os anos de 2013, 2014 e 2016, 

não foram divulgados relatórios de atividades anuais. 

                                                             
60

 Disponível em: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso 

em: 2 ago. 2018. 
61 Disponível em: http://casacivil.salvador.ba.gov.br/orcamentos/PPA_2014_2017/include/files/0-%20Lei%20N 

%BA%208.535-2013.pdf. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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Apesar da existência de fatores limitadores de uma avaliação sobre a Assistência Social 

em Salvador, tanto pela inadequação dos objetivos formulados para os programas, como dos 

indicadores escolhidos para avaliar seus resultados, e de metas que não explicitam os bens e 

serviços a serem oferecidos, a falta de um documento descritivo para subsidiar a interpretação 

dos anexos da lei que instituiu o PPA 2014-2017, se constitui no principal fator limitador de 

qualquer monitoramento e avaliação que não seja em relação aos recursos programados e as 

despesas realizadas.  

É importante ressaltar que além de os Relatórios de Atividades não coincidirem como o 

período do PPA, esses relatórios também não possuem uma estrutura semelhante à dos 

instrumentos oficiais de planejamento, ou seja, não compara as metas previstas com as 

realizadas, nem em termos de quantidade e qualidade de bens e serviços oferecidos aos usuários 

da Assistência Social, nem em termos dos gastos realizados, nem quanto ao atendimento das 

demandas dos usuários, nem em relação aos impactos causados nas condições de vida dos 

beneficiários. Entretanto, na sequência serão apresentadas algumas das informações divulgadas 

pela prefeitura nos relatórios de gestão, para que se possa analisar as avaliações produzidas pela 

administração municipal. Segundo consta na apresentação do Relatório de Atividades de 2015, 

o referido documento: 

[...] retrata as ações empreendidas pela Prefeitura Municipal do Salvador 
para cumprimento do programa de trabalho estabelecido para 2015 em 

continuidade às diretrizes, objetivos e metas do Programa Estratégico 2013-

2016 que orientam a atuação governamental. (SALVADOR, 2016d) 
 

Em relação ao Relatório de Atividades 2013-2016, consta na apresentação do referido 

documento que: 

[...] ao colocar à disposição pública o presente Relatório, com seus dados e 

informações organizados segundo os eixos temáticos do Planejamento 
Estratégico 2013–2016, que serviram de guia para as ações de Governo — 

educação, saúde, justiça social, ambiente de negócios/turismo e cultura, 

ambiente urbano/mobilidade, ordem pública, equilíbrio das contas e 
informações sobre a área institucional —, a Administração cumpre o dever 

de prestar contas e de transparência administrativa para melhor informação e 

avaliação da sociedade. (SALVADOR, 2017c) 
 

O Relatório de Atividades 2017 traz, na sua apresentação, as alegações para a existência 

de dois planos quadrienais, alegando que: 

Este relatório de atividades, construído em sintonia com o Plano Plurianual 

(PPA) 2018-2021 e o Planejamento Estratégico 2017-2020, está organizado 

em sete eixos temáticos e transversais [...]. (SALVADOR, 2018) 
   

Significa dizer que a prefeitura municipal dispõe de dois planos quadrienais. Entretanto, 

o que não ficou esclarecido foi a ausência do documento completo relativo ao PPA 2014-2017, 
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que está disponível no sítio da prefeitura na Internet, tanto para o PPA 2010-2013 

(SALVADOR, 2009), como para o PPA 2018-2021 (SALVADOR, 2017a). Também não ficou 

claro porque o relatório de atividades deve coincidir com o período do plano estratégico, em vez 

de abranger o período do PPA. 

Superadas as principais questões acerca das limitações encontradas para analisar as 

avaliações de metas e resultados constantes nos relatórios de atividades da prefeitura, serão 

então apresentadas as informações disponibilizadas nesses documentos, em relação às ações da 

Assistência Social. 

Os órgãos responsáveis pelas ações da área temática Justiça Social têm como 

competência “promover o desenvolvimento de atividades destinadas ao enfrentamento da 

pobreza no município, promovendo o atendimento integral e qualificado à população em 

situação de risco pessoal, social ou com direitos violados”, com o objetivo de “tornar Salvador 

uma referência na execução de políticas públicas em benefício de crianças, adolescentes e 

jovens em situação de vulnerabilidade social” e “uma cidade mais justa, combatendo a 

discriminação racial de gênero e de qualquer outra natureza”. (Salvador, 2016d, p.61). Essa área 

de atuação é de responsabilidade de um conjunto de órgãos e entidades voltados para a 

“implementação da política de assistência social do município, reparação, equidade de gênero, 

combate à discriminação social e promoção de defesa dos direitos da criança e do adolescente” 

(Salvador, 2017c, p.98), segundo a Prefeitura: 

O Planejamento Estratégico 2013/2016 define como aspirações para área 

temática o desenvolvimento de atividades destinadas ao enfrentamento da 
pobreza no município e o atendimento integral e qualificado à população em 

situação de risco pessoal, social ou com direitos violados. O objetivo é tornar 

Salvador uma referência na execução de políticas públicas em benefício de 

crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E 
também transformá-la em uma cidade mais justa, combatendo a 

discriminação racial, de gênero e de qualquer outra natureza. (Salvador, 

2017c, p.98) 
 

No âmbito da SEMPS, a Diretoria responsável pela gestão de políticas sociais possui 

em sua estrutura quatro coordenadorias – Coordenadoria de Gestão de Cadastro Único, 

Coordenadoria de Proteção Social Básica, Coordenadoria de Proteção Social Especial, 

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional –, além da Gerência de Vigilância 

Socioassistencial (Salvador, 2017c, p.99). 

A Coordenadoria de Gestão de Benefícios (CGB) tem como objetivo garantir a 

prevenção de riscos sociais, proteção e defesa de direitos dos beneficiários da Assistência 

Social. No cumprimento da sua competência, a CGB atende a indivíduos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, com vistas à concessão e/ou orientação de benefícios 
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eventuais e continuados, previstos na LOAS, quais sejam: Auxílio Passagem; Auxílio 

Funeral; Benefício de Prestação Continuada (BPC); BPC Escola, Carteira do Idoso; Passe 

Livre Municipal para pessoas com deficiência (PCD); Passe Livre Interestadual para PCD; e 

Passe Livre Intermunicipal para PCD (Salvador, 2017c, p.99).  

Além desses, os benefícios eventuais concedidos compreendem também: o Auxílio 

Funeral (urna funerária ou cremação); Careteira do Idoso (gratuidade em ônibus interestaduais 

para pessoas acima de 60 anos); Passe Livre Intermunicipal e Interestadual para PCD; Auxílio 

Natalidade (casos de morte ou sequelas, da mãe ou recém-nascido); Auxílio Viagem (retorno 

de migrante ou visita em casos de doença, falecimento; acompanhamento de crianças, idosos 

e pessoas com deficiência); e Auxílio Cesta Básica (desemprego, morte, abandono, 

calamidade, grupos vulneráveis ou comunidades tradicionais) (Salvador, 2017c, p.99).  

De acordo com os Relatórios de Atividades analisados, foram concedidos os seguintes 

benefícios eventuais (Quadro 30): 

 

 

Quadro 30 – Benefícios eventuais concedidos no período 2013-2017 

Benefício Eventual Quantidades Realizadas 

Auxílio Funeral 3.968 urnas liberadas e 17 cremações 

Auxílio Moradia (Risco e Desastre) 10.595 benefícios 

Auxílio Moradia (Vulnerabilidade Social) 752 benefícios 

Auxílio Moradia (População em Situação de Rua) 1.562 benefícios 

Auxílio Moradia (Demolição) 125 benefícios 

Auxílio Moradia (Incêndio) 41 benefícios 

Auxílio Emergência 4.067 benefícios (entre 1 e 3 salários mínimos) 

Auxílio Natalidade 122 benefícios 

Auxílio Viagem 61 passagens terrestres/aérea 

Fonte: Salvador (2016d; 2017c; 2018). 

 

 

A SEMPS assinou contrato com a Caixa Econômica Federal para implantação do 

Cartão Aluguel Social, a partir de junho de 2016. A iniciativa beneficiou ainda 36.922 

famílias oriundas do Auxílio Moradia por risco e desastre, com relocação/demolição, 

população em situação de rua e vulnerabilidade social (SALVADOR, 2017c, p.102).  

Além dos benefícios até aqui mencionados, a SEMPS promoveu as ações indicadas no 

Quadro 31: 
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Quadro 31 – Benefícios assistenciais concedidos no período 2013-2017 
Benefício Assistencial Quantidade Concedida 

Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS 

N° de encaminhamentos com requerimento para INSS 

(pleito do benefício): 334 pessoas idosas; 314 PCD  

1.320 orientações sobre benefício pessoa idosa  

1.036 orientações sobre o benefício PCD 

31.784 beneficiários BPC – idoso  

30.995 beneficiários BPC – PCD 

Carteira do Idoso 1.970 carteiras emitidas (1ª via e renovação) 

Passe Livre Municipal/PCD 924 orientações/encaminhamentos 

Passe Livre Intermunicipal/PCD 1.243 orientações/encaminhamentos 

Passe Livre Interestadual/PCD 1.894 emissões de formulários e orientações 

Fonte: Salvador (2016d; 2017c; 2018). 

 

 

Em relação à gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família no período 2013-

2017, a prefeitura apresentou as informações constantes no Quadro 32: 

 

 

Quadro 32 – Atendimentos para o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família no período 2013-2017 

Benefício BF e CadÚnico Quantidade Acumulada 

Bolsa Família ; Tarifa Social de Energia Elétrica; INSS – 

Dona de Casa; Minha Casa, Minha Vida; Taxas de 

Isenção em Concurso Público; PRONATEC; Carteira do 
Idoso; Telefonia Popular; dentre outros 

314.912 famílias do município de Salvador 

inclusas na Base de Dados 

Programa Bolsa Família 178.196 famílias ativas beneficiárias (nov./2017) 

Bolsa Família Móvel 

726 comunidades atendidas 

29.268 famílias atendidas (inclusão + orientação 

+ atualização) 

13.249 inclusões 

11.056 atualizações 

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE 98.322 beneficiários 

Fonte: Salvador (2016d; 2017c; 2018). 

 

 

Em Salvador a proteção social básica é prestada pelos serviços e programas 

desenvolvidos nos 28 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O Serviço de 

Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF), ao longo do período 2015-2017, realizou 

atendimentos individualizados e o acompanhamento das famílias nos 28 CRAS distribuídos 

nas diversas localidades do município, cujas quantidades estão relacionadas no Quadro 33: 

 

 

Quadro 33 – Atendimentos e acompanhamentos realizados nos CRAS no período 2015-2017 
Atendimento 2015 2016 2017 

Atendimentos individualizados 7.168 207.082 50.173 

Famílias acompanhadas 6.156 59.850 27.559 

Fonte: Salvador (2016d; 2017c; 2018). 
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O Projeto Ajuris Móvel, implantado em 2014, tem o objetivo de oferecer orientação 

sociojurídica às famílias em condições de vulnerabilidade social. Esse projeto atende nos 28 

CRAS, além de outras comunidades, por meio de feiras e outros eventos. Suas ações foram 

realizadas quinzenalmente em cada CRAS e atingindo o quantitativo de atendimentos 

apresentado no Quadro 34. 

 

 

Quadro 34 – Quantidade de atendimentos 

anuais do Ajuris Móvel 
Ano Atendimentos 

2014 793 

2015 1.684 

2016 2.262 

2017 1.354 

Total 6.093 

Fonte: Salvador (2016d; 2017c: 2018). 

 

 

No período de 2013-2016, no âmbito da proteção social especial, o número de CREAS 

foi ampliado para sete, assim distribuídos: Bonocô, Cabula, Garcia, Curuzu, Fazenda Coutos, 

Itacaranha e Boca da Mata.  

Os CREAS, no referido período, promoveram 7.583 atendimentos, com 

acompanhamento das famílias assistidas e realizaram de 1.329 visitas domiciliares. O volume 

de atendimento depende de encaminhamentos do Ministério Público, Conselho Tutelar, Vara 

da Infância e Juventude e Ministério Público do Trabalho, além das visitas para 

acompanhamento realizadas pelas unidades (SALVADOR; 2017c).  

O quantitativo de casos acompanhados pelos técnicos dos CREAS, ao longo do 

período 2013-2017, foi: 1462 incidências de novos casos para acompanhamento; 442 

acompanhamentos do Programa Bolsa Família (PBF); e 109 acompanhamentos de benefícios 

do BPC (SALVADOR; 2016d; 2017c; 2018). 

Conforme se verifica da análise dos dados apresentados nos Quadros 29 a 33, as 

informações apresentadas pelo governo municipal são apenas quantitativas, sem estabelecer 

relação com os programas contemplados no PPA 2014-2017 e seus respectivos indicadores e 

metas, nem com os recursos aplicados no referido período, no mesmo sentido do que ocorre, 

de maneira geral no país, onde as avaliações realizadas pelo governo, no âmbito dos PPAs e 

das LOAs, são meramente quantitativas, sem guardar qualquer tipo de relação, nem com as 

demandas dos usuários, nem com o volume de recursos que foi aplicado, nem com a 
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qualidade dos bens e serviços oferecidos, nem com os indicadores sociais que representam os 

impactos das ações realizadas sobre as condições de vida do público-alvo. Essa forma de 

avaliação conduz à lógica de que basta ‘“reintegrar” famílias, trabalhadores na ótica da 

sociedade capitalista, para promover o “bem-estar”’, tratando “o campo da política social 

como campo gerencial, destituído do seu caráter classista, [o que] tem se reverberado em um 

terreno propício à despolitização, [porque] destituído de contradições, apenas deve cumprir o 

papel amortecedor, aliviando em parte os sofrimentos impostos aos trabalhadores” (Couto, 

2015, p.674). 

Para Alves (s/d, p. 23), o padrão histórico de planejamento, orçamento e avaliação de 

políticas sociais no Brasil, “seletivo, fragmentado, excludente e setorizado requer a condução 

de uma gestão comprometida com processos avaliativos que não se limitem somente ao 

controle de resultados quantitativos”. Na opinião da autora, é necessário que essas avaliações 

reflitam também os aspectos qualitativos, “que expressem a mediação do que mudou no grau 

de qualidade de vida, no acesso de renda e trabalho, no nível de politização e de ocupação dos 

espaços públicos pelos usuários desses serviços, entre outros aspectos” (ibdem). 

Ao contrário de uma lógica meramente técnico-gerencial, deve-se priorizar a 

realização de monitoramento e avaliação durante todas as etapas do ciclo de vida da política 

pública, que, para além de contemplar os aspectos organizacionais quantitativos, privilegie, 

também, os aspectos político-institucionais, sobretudo, em relação à identificação da situação-

problema e à definição de agenda, que remetam à avaliação da necessidade da intervenção, 

para a qual não se pode afastar-se da perspectiva crítica, numa opção de avaliação de políticas 

sociais “concebida em suas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, 

que exercem uma complementaridade entre si, sem que haja o superdimensionamento ou o 

isolamento de nenhuma delas” (Alves, s/d, p.28). 

Para alcançar níveis de monitoramento e avaliação que satisfaçam a esses padrões, são 

de fundamental importância a transparência das informações e o fortalecimento dos 

mecanismos de participação e controle social, para possibilitar o confronto com informações 

produzidas por avaliações superficiais, marcadas pelos reais interesses que envolvem os 

conflitos da sociedade de classes, e para contribuir para o desvelamento da realidade social, 

sem perder de vista que, na ordem econômica vigente, os recursos públicos são alocados a 

interesses antagônicos, tanto em benefício da acumulação de lucros financeiros, como da 

garantia das políticas sociais. 

Para tanto, é fundamental, ainda, o fortalecimento dos espaços de participação da 

sociedade civil, inclusive para promover a publicização das políticas sociais. Foi nesse sentido 
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que CF/1988 promoveu a transferência de parcelas de poder do Estado para a sociedade civil 

organizada, através dos conselhos de políticas públicas e de direitos, que representam “o 

desenho de uma nova institucionalidade nas ações públicas, que envolvem distintos sujeitos 

nos âmbitos estatal e societal” (Raichelis, s/d, p.11), ainda que envolvidos nas ambiguidades e 

contradições inerentes à sociedade atual. Muito embora a autora reconheça que “a polêmica 

em torno do significado político dos Conselhos e as consequências da sua institucionalização 

continuam despertando questionamento quanto à oportunidade e efeitos políticos da 

participação popular nesses espaços”. 

Nesse contexto, é importante registrar a deficiência da publicização das ações do 

CMASS, que não dispõe, sequer, de um espaço estruturado na rede mundial de computadores 

para dar transparência à suas ações. Nas redes sociais, o CMASS possui uma página, mas que 

se encontra desatualizada, além de conter apenas publicações sobre eventos. Além disso, não 

foi identificado, em plena era da informação, um espaço com a publicação dos Planos 

Municipais de Assistência Social e das resoluções do CMASS, nem mesmo na pagina oficial 

da prefeitura na Internet. Varias iniciativas foram tomadas no sentido de localizar a cópia do 

Plano Municipal de Assistência Social vigente à época em que esse estudo foi iniciado, 

entretanto nenhuma delas foi exitosa.  

Ademais, cabe ao CMASS se pronunciar sobre o PPA, a LDO e a LOA no âmbito da 

Assistência Social oferecida pelo município, além de avaliar os resultados produzidos para a 

população pelas ações executadas. Entretanto, essas informações não são divulgadas, pelo 

menos, não foram divulgadas na Internet, em relação ao período 2014-2017. Atuando dessa 

forma, o CMASS pode estar declinando de instrumentalizar segmentos da sociedade na luta 

pela efetividade das conquistas já alcançadas no marco legal da proteção social brasileira.  

Os conselhos, como “canais importantes de participação coletiva e de criação de novas 

relações políticas entre governos e cidadãos e, principalmente, de construção de um processo 

continuado de interlocução pública” (Raichelis, s/d, p.12), devem dar transparência às suas 

ações e estimular a participação e o controle social, sob pena de comprometer as mencionadas 

conquistas, já consolidadas no marco legal vigente, mas que não se concretizam na realidade 

social do município. O principal objetivo da transparência e publicização das ações do 

CMASS é promover a interlocução com a sociedade acerca da política púbica de Assistência 

Social, buscando melhorar o atendimento dos serviços socioassistenciais para a população em 

situação de vulnerabilidade e risco social e produzir efeitos positivos sobre as condições de 

vida dessa parcela da população: 
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Por meio desta interlocução objetiva-se propor alternativas de políticas 

públicas, criar espaços de debates, estabelecer mecanismos de negociação e 

pactuação, penetrar a lógica burocrática estatal para transformá-la e exercer 
o controle socializado das ações e deliberações governamentais. 

Neste processo, a sociedade civil também é interpelada a modificar-se, a 

construir alianças em torno de pautas coletivas, a transcender a realização de 

interesses particulares e corporativistas, convocada ao exercício de 
mediações sociais e políticas para o atendimento de demandas populares 

(Raichelis, s/d, p.12). 
 

Trata-se, portanto, de um trabalho socioeducativo, num movimento que pretende 

“modificar tanto o Estado quanto a sociedade em direção à construção de esferas públicas 

autônomas e democráticas no campo das decisões políticas” (Raichelis, s/d, p.12-13), sobre o 

que a autora afirma que: 

No campo da sociedade civil é preciso repensar também a própria dinâmica 

da participação e da representação nos conselhos, a heterogeneidade dos 
atores e das concepções ídeo-políticas, a fragmentação de interesses e 

demandas, o deslocamento do debate substantivo da política social para a 

luta por interesses corporativistas, o que torna ainda mais difícil a construção 
de alianças estratégicas e processos de pactuação em torno de pautas 

coletivas (Raichelis, s/d, p.13). 
 

Para que esse movimento ocorra, é preciso que o CMASS enfrente dois desafios: o de 

acompanhar os serviços socioassistenciais, avaliando o seu componente socioeducativo; e o 

desafio de promover a qualificação dos seus próprios conselheiros, especialmente os 

representantes da sociedade civil, “que precisam incorporar novas competências políticas, 

éticas e técnicas para desempenhar o papel de representação política no espaço público” 

(Raichelis, s/d, p.14). Pois, cabe, prioritariamente, ao CMASS cobrar da administração 

municipal uma avaliação, nos moldes preconizados pela PNAS e suas normativas, acerca dos 

impactos produzidos pelas ações da Assistência Social nas condições de vida dos usuários.  

A administração municipal pode se instrumentalizar para produzir informações 

qualitativas e quantitativas relevantes sobre os territórios do município, pois essa é a 

finalidade maior da vigilância socioassistencial, com o objetivo de propor as intervenções 

necessárias, viáveis e mais adequadas para cada comunidade. De maneira geral, os governos 

estadual e federal não dispõem dessa mesma condição, pois estão distantes das realidades 

sociais do cotidiano das populações de cada território, ou seja, do local onde os riscos e as 

vulnerabilidades ocorrem e se reproduzem.  

Não se pode perder de vista que essas avaliações devem ser feitas a partir do SUAS, 

de forma sistêmica, com vistas a produzir informações relevantes, confiáveis e comparáveis 

em nível local, regional e nacional, requerendo, portanto, uma ação conjunta com o CEAS, o 

CNAS e o MDS. Por isso mesmo, é justificável e louvável a forma como o governo federal, 
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através do MDS, vem sistematizando as informações da Assistência Social, mesmo que 

produzindo informações, na sua maioria, de natureza quantitativa, a partir dos dados 

informados pelos demais entes da federação e sistematizados pelo SUAS.  

Nesse, sentido, as informações apresentadas nos relatórios do MDS, embora de natureza 

quantitativa, expressam as condições de expansão da PNAS no município de Salvador e são 

relevantes para compreensão das relações de responsabilidade do governo federal no desenho 

da política e no seu cofinanciamento, pois, a partir dessas informações, são definidos os valores 

dos repasses pela União para o município. Algumas das informações sistematizadas pelo MDS 

estão apresentadas no Quadro 35: 

 

 

Quadro 35 – Informações apresentadas nos Relatórios de Programas e Ações do MDS (2014-2017) 

Indicadores 2014 2015 2016 2017 

Famílias cadastradas no CadÚnico 360.4201 327.624 323.068 323.086 

Família beneficiárias do BF 159.243 200.124 197.792 180.332 

Benefício médio mensal do BF 150,73 138,96 R$152,38 R$146,95 

Total de benefícios do BF 436.175 512.733 507.445 446.553 

Benefício básico do BF 152.486 179.768 173.224 159.878 

Benefício variável do BF 190.330 225.375 225.857 196.275 

Benefício jovem do BF 36.748 41.700 42.324 35.832 

Benefício nutriz do BF 1.706 3.012 3.234 2.946 

Benefício gestante do BF 1.174 1.062 1.827 3.496 

Benefício superação de estrema pobreza do BF 53.731 61.816 60.979 48.126 

IGD BF 0,79 0,62 0,70 0,65 

Total de beneficiários do BPC PCD 28.254 28.940 30.911 32.464 

Total de beneficiários do BPC Idosos 29.245 29.927 31.787 33.176 

Total de beneficiários do RMV 1.716 1.450 1.286 1.117 

N.º de CRAS ativos 28 28 28 28 

N.º de CREAS ativos 7 7 7 7 

Nº de Centros POP ativos 4 3 3 4 

Nº de Unidades de Acolhimento ativas 67 67 67 68 

nº de vagas em Unidades de Acolhimento 2.020 980 - - 

IGD SUAS 0,57 0,73 0,74 - 

Nº de Unidades de Distribuição da Agricultura 

Familiar em funcionamento 
- - - 1 

Nº de Restaurantes Populares em funcionamento - - - 12 

Quantidade de vagas do programa criança feliz 200 200 200 200 

Fonte: Relatórios de Programas e Ações do MDS (2014; 2015; 2016; 2017). Disponível em: https://aplicacoes.m 

ds.gov.br/sagi/RIv3/geral /index.php. Acesso em 2 ago. 2018. 
Nota: 1 - Informação de junho/2014 

 2 - Em implantação 

 

 

Embora no entendimento de Alves (s/d, p.31), a avaliação, da forma como vem sendo 

concebida e efetivada no âmbito do MDS, “não traz nenhuma perspectiva de mudança social, 
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reforçando a lógica tecnocrática que sempre caracterizou o planejamento econômico-social no 

Brasil: a defesa do sistema vigente” é importante frisar que, nesse estudo, as análises realizadas 

conduziram a um entendimento diferenciado, haja vista que o monitoramento realizado pelo 

MDS tem também a finalidade de operacionalizar o cofinanciamento, o que, a partir da 

quantidade de entes municipais e estaduais envolvidos e da diversidade de condições existente 

entre eles, somente poderia ser viabilizado através de um monitoramento quantitativo, via 

sistema informatizado em rede nacional. 

O MDS tem realizado, também, avaliações gerais, em níveis nacional e regional, de 

indicadores de pobreza, desigualdade, condições de saúde, educação, habitação, alimentação, 

nutrição, acesso a trabalho e renda, entre outros aspectos, através de indicadores sociais 

estruturados para essa finalidade.  

O governo federal, em conjunto com governos estaduais e municipais, pode definir, no 

âmbito do SUAS, os instrumentos de avaliação da política municipal, de maneira que as 

informações qualitativas sejam monitoradas pelas unidades executoras da política, no 

município – principalmente os CRAS, que estão geograficamente inseridos nos territórios que 

devem ser avaliados –, apesar do reduzido número de CRAS e CREAS em Salvador, de nem 

todas as unidades possuírem instalações, equipamentos e pessoal em qualidade e quantidade 

suficiente para o adequado exercício das suas atividades, além de contarem com muitos 

trabalhadores com contratos temporários e vínculos precários, contradições inerentes à 

sociedade contemporânea, que devem integrar o escopo das avaliações da Assistência Social.  

Jannuzzi (s/d, p.253) alega que não é comum encontrar, entre gestores e técnicos do 

setor público, especialmente em nível estadual e municipal, “sistemas de monitoramento que 

permitam acompanhar, por meio de um conjunto consistente e atualizado de indicadores, a ação 

governamental, da alocação do gasto público ao impacto junto aos públicos beneficiários”, e 

explica que muitas pesquisas de avaliação, “motivadas por preocupação legítima e meritória 

com a eficácia e a efetividade do gasto público, revelam, infelizmente, resultados triviais, 

metodologicamente questionáveis ou com baixa apropriação para reformulação dos programas”.  

Entretanto, o montante dos gastos sociais no Brasil e a diversidade de programas 

voltados para o atendimento às demandas da sociedade “vêm pressionando o setor público a 

aprimorar suas práticas de gestão”, acarretando “a preocupação com o aprimoramento técnico 

na elaboração de diagnósticos e nas atividades de monitoramento e avaliação de programas” 

(Jannuzzi, s/d, p.272). O mais comum é que a administração pública, tanto municipal como 

estadual, realizem avaliações apenas para cumprimento das formalidades de prestação de 

contas, sem divulgar informações, mesmo quantitativas, que deixem transparecer as 
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deficiências dos serviços públicos oferecidos à população e, em contrapartida, a população 

também não cobra do gestor, que lhe garanta acesso ao serviço público, nem tampouco cobra 

serviço público de qualidade (ALVES, s/d, p.26). Esse ciclo vicioso impede que os 

instrumentos de participação e controle social, criados no âmbito da PNAS, produzam o 

resultado desejado. 

A avaliação realizada pela Prefeitura de Salvador dá visibilidade aos equipamentos 

sociais que existem, ou são implantados, como também à capacidade de atendimento desses 

equipamentos e aos atendimentos que são realizados. Mesmo que essas informações sejam 

fidedignas, as avaliações são divulgadas de forma fragmentada, sem considerar a totalidade 

dos programas avaliados, que, para além dos atendimentos realizados, devem possuir, 

também, recursos insuficientes, instalações inadequadas, serviços precarizados e demandas 

não atendidas, que remetam ao atendimento filantrópico, mas isso não seria divulgado. As 

avaliações dos programas nem ao menos se reportam a uma Política Municipal de Assistência 

Social, não explicitam seus objetivos, diretrizes e programas, sequer mencionam, a existência 

do Plano Municipal de Assistência Social, nem se reportam ao seu ciclo de vida. Essas 

avaliações também não guardam aderência à estrutura dos programas e ações contemplados 

no âmbito dos instrumentos oficiais de planejamentos, inviabilizando, qualquer tipo de 

comparação entre planejado e realizado, que não seja por meio dos valores dos gastos. 

Inclusive, vale relembrar que no PPA foram alocados, incialmente R$374.673.000 

para a Assistência Social, mas no início do segundo ano de execução do PPA, ele foi alterado, 

sem especificar para quanto foi elevado o valor alocado para a função orçamentária 08 – 

Assistência Social, somente foi possível identificar que os programas implicados com as 

ações socioassistenciais passaram a somar R$629.525.000. Isso para avaliar a ordem de 

grandeza que envolve as discussões sobre a Assistência Social, no âmbito do CMASS. 

À medida que as leis orçamentárias foram publicadas, foi possível identificar os 

valores anuais programados para a função 08 - Assistência Social: em 2014 – R$106.002.000; 

em 2015 – incialmente R$103.393.000, aumentado para R$109.564.000; em 2016 – 

R$221.991.000; e em 2017 – R$146.262.000. Assim, a discussão no CMASS sobre a 

aprovação das ações alocadas aos orçamentos anuais envolveu recursos da ordem de mais de 

meio bilhão de reais. 

Os valores efetivamente gastos no período totalizaram R$457.874.980, sendo: em 

2014 – R$81.183.881; em 2015 – R$107.750.881; em 2016 – R$ 140.874.985; e em 2017 – 

R$127.874.985. Esses valores foram analisados, sob diversos aspectos, durante esse estudo, 

inclusive sobre a qualidade das informações divulgadas no sítio da Prefeitura na Internet. 
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Dessa análise, verificou-se que os recursos alocados aos orçamentos anuais foram 

distribuídos de forma que, na média, as ações de Assistência Comunitária somaram 57%, a 

Administração Geral, 25%, e a Assistência à Criança e ao Adolescente, 14%, enquanto as 

demais áreas, como Assistência ao Idoso, Assistência à Pessoa com Deficiência, Fomento ao 

Trabalho e Alimentação e Nutrição, entre outras, tiveram participação nos 4% restantes dos 

recursos dos orçamentos anuais. Na execução financeira anual, os gastos com Assistência 

Comunitária somaram 50% dos gastos totais da Assistência Social, a Administração Geral, 

35%, e a Assistência à Criança e ao Adolescente, 13%, o que significa que essas três áreas 

juntas consumiram 98% dos recursos disponíveis, restando 2% para as demais áreas.  

Mesmo que o gasto com Assistência Social, não alcance os mesmos patamares dos 

gastos com saúde e educação, o volume de recursos envolve um processo decisório, tanto que 

entre as ações programadas e as executadas ocorreram grandes defasagens, carecendo da 

discussão e validação no âmbito do CMASS. Nisso, a população precisa ser “instigada a 

pensar criticamente sobre os programas pelos quais é atendida”, os usuários precisam ser 

“chamados a entender os programas como direitos historicamente conquistados e, portanto, se 

posicionar como cidadãos, que devem exercer a cobrança e a fiscalização sobre as ações 

públicas”, para, assim, ativarem o seu “potencial histórico transformador” (ALVES, s/d, p.30-

31).  

Importante retornar à reflexão sobre as atribuições do CMASS no exercício da sua 

missão de acompanhar e avaliar a gestão dos recursos destinados à Assistência Social, bem 

como os ganhos sociais e o desempenho dos programas, projetos e serviços socioassistenciais 

no município, tendo em vista e evidências apontadas nesse estudo sobre as fragilidades dos 

indicadores escolhidos para os programas, que não se prestam à avaliação, nem do 

desempenho da gestão municipal – eficiência na utilização dos recursos, na distribuição de 

pessoal e na qualidade dos serviços prestados à população, e eficácia na quantidade dos 

serviços públicos disponibilizados aos usuários –, nem dos impactos gerados para a população 

beneficiária.  

Segundo Jannuzzi (2005, p.138), “no campo aplicado das políticas públicas, os 

indicadores sociais são medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito 

abstrato ou de uma demanda de interesse programático”, que definem em termos operacionais 

as demandas sociais a partir das políticas em curso e podem subsidiar as atividades de 

formulação de políticas municipais e seus instrumentos de planejamento, assim como o 

monitoramento das condições de vida e bem-estar da população, na avaliação sobre a 

mudança social ocorrida. Nesse sentido, o autor esclarece: 
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O processo de construção de um indicador social, ou melhor, de um sistema 

de indicadores sociais, para uso no ciclo de políticas públicas inicia-se a 

partir da explicitação da demanda de interesse programático, tais como a 
proposição de um programa para [...] a melhoria das condições de vida de 

uma comunidade. A partir da definição desse objetivo programático, busca-

se, então, delinear as dimensões, os componentes ou as ações operacionais 

vinculadas. Para o acompanhamento dessas ações em termos da eficiência no 
uso dos recursos, da eficácia no cumprimento de metas e da efetividade dos 

seus desdobramentos sociais mais abrangentes e perenes, buscam-se dados 

administrativos (gerados no âmbito dos programas ou em outros cadastros 
oficiais) e estatísticas públicas (produzidas pelo IBGE e outras instituições), 

que, reorganizados na forma de taxas, proporções, índices ou mesmo em 

valores absolutos, transformam-se em indicadores sociais. Os indicadores 

guardam, pois, relação direta com o objetivo programático original, na forma 
operacionalizada pelas ações e viabilizada pelos dados administrativos e 

pelas estatísticas públicas disponíveis (Jannuzzi, 2005,138-139). Grifado 
 

Nesse sentido, os indicadores definidos pelo município não guardam relação direta 

com os objetivos dos três programas, em que tais objetivos foram explicitados e 

quantificados, haja vista que o objetivo do programa Mobilidade Social Soteropolitana não foi 

identificado. Ademais, os quatro programas não configuram o desenho de uma política 

pública. Por isso mesmo, a avaliação realizada pelo município, em seus Relatórios de 

Atividades, é feita de forma fragmentada, porque não envolve indicadores de efetividade 

previamente definidos para avaliar os impactos produzidos para a população alcançada pelo 

conjunto de ações de cada programa, consistindo num somatório de informações 

desarticuladas, sem qualquer referência ao que foi definido no PPA. Até, mesmo, porque tais 

indicadores não se prestam a esse tipo de avaliação. 

Como consequência, nesse estudo optou-se por realizar, mediante levantamento 

secundário, a comparação entre os dados constantes nas prestações de contas da prefeitura, 

com os valores programados nos instrumentos oficiais de planejamento, em relação a cada 

uma das ações da Assistência Social, como forma de aferir a eficácia dessas ações, ainda que 

de maneira indireta, haja vista que a prefeitura, em seus relatórios de gestão não procedeu à 

comparação das metas previstas com as realizadas e, nem ao menos, divulgou as metas 

alcançadas no formato que foram previamente definidas, como forma de viabilizar que, os 

possíveis interessados, promovessem tal avaliação.  

Restou evidenciada a prioridade dada às ações da Assistência Comunitária e à 

Assistência a Crianças e Adolescentes. As despesas com a Administração Geral consumiram 

35% dos recursos da Assistência Social, ultrapassando o programado em 10%. 

Em relação ao financiamento das ações da Assistência Social relativas aos programas 

projetos e serviços socioassistenciais, que totalizou R$457.874.980, no período 2014-2017, 
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ficou evidenciado que o governo federal financiou cerca 15% e o governo estadual, cerca de 

3%, enquanto o município arcou com o restante dos gastos realizados no período. 

Quando comparado, em relação a esse mesmo período, os desembolsos realizados pela 

União com os Programas de Transferência de Renda (BF, BPC e RMV), no valor total de 

R$3.725.750.081, e o valor repassado para cofinanciar os programas, projetos e serviços 

socioassistenciais (R$68.137.419), constata-se que 98,2% dos recursos da União foram 

destinados para os PTR e 1,8% para as demais ações socioassistenciais. 

Ampliando essa análise para o desembolso realizado pelo município, ou seja, 

comparando o valor total que a União destinou para os PTR (R$3.725.750.081), com o valor 

total desembolsado pela União e o município para as demais ações socioassistenciais 

(R$457.874.980), verifica-se que esse último valor, corresponde a 12% dos recursos 

direcionados para os PTR. 

Ressalte-se, entretanto, que em tese os objetivos imediatos da Assistência Social, 

constituídos dos benefícios monetários (BF, BPC e Beneficio Eventuais e deus derivativos), 

são avaliados no âmbito do SUAS, para efeitos de repasses pelo governo federal, mediante 

indicadores de eficácia, ou seja, a quantidade de usuários atendidos e condicionalidades 

cumpridas. Nesses casos, as melhorias desses indicadores se constituem atendimento a 

necessidades imediatas. São indicadores que, entretanto, não se prestam à aferição do objetivo 

estratégico, pois não respondem sobre as transformações ocorridas nas condições de vida dos 

usuários. 

O trabalho socioassistencial no âmbito do PBF é realizado pelo município, através do 

CRAS, principalmente por meio do Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF), 

onde pode ser realizado o trabalho de natureza socioeducativa, embora, como enfatiza Silva et 

al. (2016, p. 262-263): 

É nesse espaço institucional que as equipes profissionais e técnicas devem 

realizar o acompanhamento das famílias e o trabalho socioeducativo, embora 

estudos revelem que grande parte das situações atendidas pelos profissionais 
dos CRAS diga respeito às famílias em descumprimento de 

condicionalidades do PBF.  
 

De fato, não existe nenhuma garantia que isso vem sendo realizado, pois é de 

conhecimento público a presença de trabalhadores com contratos temporários e vínculos 

precários, não apenas nos CRAS, mas em toda administração pública estadual e municipal.  

No entendimento de Boschetti e Oliveira (apud CAMOLESI, 2013, p.78), a LOAS, ao 

dispor sobre a organização da Assistência Social, estabeleceu as bases para a constituição da 

gestão pública como um sistema, no qual o financiamento das ações passou a ser 
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responsabilidade conjunta dos entes federados, considerando que “o orçamento federal de 

assistência social, no período que antecede à LOAS e também nos anos imediatamente 

posteriores, financiou ações desarticuladas, paralelas e sobrepostas”, além do que, nesses 

orçamentos, “as rubricas orçamentárias cobriam ações e programas que não coadunavam com 

o escopo estabelecido pela LOAS”. Mas, apesar do esforço que foi para a aprovação da 

referida lei e do significado que ela possui para implantação de uma gestão descentralizada e 

participativa, os ganhos ainda não se consolidaram em todas as esferas de governo. Enquanto 

a União já avançou bastante na sua organização e na sistematização das informações, os 

municípios, responsáveis pela prestação da grande maioria dos serviços socioassistenciais, 

carecem da consolidação de uma gestão participativa e, sobretudo, articulada com seus 

respectivos Estados.  

Nesse contexto, é importante retomar a discussão sobre a responsabilidade do governo 

do estado e do governo federal de investirem técnica e financeiramente na qualificação do 

pessoal que trabalha com a gestão do SUAS, no aperfeiçoamento das práticas de planejamento, 

monitoramento e avaliação, não apenas do ponto de vista técnico-operativo, de realizar 

cadastros no sistema, ou de preencher formulários, mas, principalmente, para alcançar os 

aspectos teórico-metodológico e ético-político relacionados à concepção da PNAS, para 

desvelarem a importância da Assistência Social e, consequentemente dos seus instrumentos e 

técnicas de trabalho, para a construção de uma sociedade mais justa. Se o profissional que está 

participando do planejamento, da execução, do monitoramento e/ou da avaliação, não tem a 

compreensão do significado dessas dimensões, não entenderá a importância das informações do 

CadÚnico, ou do acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades, 

pois essas são ações do cotidiano dos órgão municipais de Assistência Social, tanto a 

inscrição de famílias no CadÚnico, como a atualização e o acompanhamento das famílias 

beneficiárias, inclusive quanto ao cumprimento das condicionalidades relativas a saúde e a 

educação, mas, principalmente, na oferta de programas e serviços socioassistenciais. 

Nesse sentido, é importante repisar que compete à esfera da administração estadual o 

desenvolvimento de atividades de capacitação para subsidiar o trabalho dos municípios, como 

também o apoio técnico e logístico aos municípios. Entretanto, não foram identificadas 

informações sobre as ações de capacitação promovidas pelo governo estadual para os órgãos 

públicos da esfera municipal responsáveis pela Assistência Social, em que pese a 

reponsabilidade do Estado em: apoiar técnica e financeiramente os municípios na implantação e 

na organização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; e instituir 

ações preventivas e proativas de acompanhamento aos municípios no cumprimento das 
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normativas do SUAS, para o aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais pactuados nacionalmente.  

Verificou-se, entretanto, que a proteção social realizada pelo governo do estado da 

Bahia, contempla estrutura de serviços distinta, tanto de proteção social básica, como especial, 

cuja análise fugiria do escopo do presente estudo, merecendo pesquisa específica.  

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da 

Bahia dispõe, em sua estrutura organizacional (ANEXO G), da Superintendência de Assistência 

Social (SAS), à qual, entre outras funções, cabe apoiar técnica e financeiramente os municípios 

na implementação dos serviços e programas de proteção social básica e especial, dos projetos de 

enfrentamento à pobreza e das ações assistenciais de caráter emergencial, e 

Por meio das coordenações de Proteção Social Especial e de Proteção Social 

Básica participa - em conjunto com os municípios - da definição da instalação 
de unidades de referência regional da assistência social, para oferta de 

serviços, fluxo do atendimento dos usuários no Estado, suas demandas 

prioritárias para serviços regionais e serviços de consórcios públicos. Também 
promove a capacitação dos recursos humanos vinculados à gestão do SUAS e 

à execução das políticas de assistência social, prestando apoio técnico aos 

municípios, na elaboração, implementação e avaliação das políticas e planos 
municipais de capacitação na área de assistência social. 

A Superintendência prioriza o fortalecimento dos conselhos de assistência 

social, no exercício do controle social, oferecendo meios para o seu pleno 

funcionamento e promovendo a articulação com órgãos e conselhos, para 
aprimoramento da rede sócioassistencial.

62
 

 

Apesar dos relatos da Prefeitura Municipal, em seus três Relatórios de Atividades, 

acerca de parcerias realizadas com órgãos estaduais, tais relatos não se configuram como 

capacitação ou apoio técnico, pelo governo do estado, às ações de Assistência Social 

promovidas pelo município, conforme exemplificado na sequência, primeiramente sobre as 

parcerias em ações voltadas para assistência a crianças e adolescentes: 

Em 2015, o Plano de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, elaborado 

pela Prefeitura, foi aprovada (sic) pelo Governo do Estado e encaminhado ao 

Governo Federal. Criado para tender (sic) à resolução nº 23, do Conselho 
Nacional de Assistência Social, o plano prevê capacitação e reordenamento 

da rede (Salvador, 2016d, p.70). 
 

Em 2016, educandos da FCM estiveram presentes no Ato Público de Combate ao 

Trabalho Infantil, organizado, no Campo Grande, pelo Ministério Público Estadual e o Fórum 

Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

Trabalhador (FETIBA) (SALVADOR, 2017c, p.143). Em 2017, educandos da FCM 

expuseram seus trabalhos na Defensoria Pública e no Ministério Público da Bahia e fizeram 

                                                             
62 Disponível em: http://www.justicasocial.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22. Acesso em: 

16 dez. 2018. 



136 
 

 

apresentação de dança (jovens aprendizes do CCS Bariri das Artes) no Ministério Público, em 

evento promovido pelo Conselho Tutelar (SALVADOR, 2018, p.93). 

Em relação às parcerias com órgãos estaduais voltadas para discriminação de raça, 

etnia e gênero, foram identificados os seguintes relatos nos Relatórios de Atividades: 

[Em 2015] A Secretaria [SEMUR] participou de eventos como [...] 

Lançamento do Projeto “Racismo Institucional: Conhecer para Enfrentar” 

(promovido pelo Ministério Público do Estado) (Salvador, 2016d, p.82-83). 
O Comitê do PCRI articulou-se com organizações integrantes do 

Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra a Mulher 

2016, para enfrentamento do racismo institucional no Carnaval. As parcerias 

envolveram SEMOP, SUCOM, SALTUR, SUSPREV, COMCAR, Polícia 
Militar (NAFRO), Polícia Civil, Conselho Municipal da Mulher, Conselho 

Municipal das Comunidades Negras, Camarote Salvador, Associação Baiana 

de Camarotes, Associação dos Blocos de Trio, Ministério Público/BA e 
Defensoria Pública do Estado (SALVADOR, 2017c, p.146-147).  
 

As parcerias realizadas entre a prefeitura e órgãos estaduais para combate à violência e 

discriminação racial, de etnia e gênero abrangeram: o Núcleo de Religiões de Matriz Africana 

da Polícia Militar da Bahia (Nafro/PM-BA), que realizou a sensibilização das equipes de 

Policiais Militares sobre a atuação do Observatório e a forma de abordagem, além de 

distribuir material de divulgação durante a Operação Carnaval 2017; a Academia de Polícia 

Civil do Estado da Bahia (ACADEPOL), que realizou capacitação de policiais, orientou sobre 

a atuação do Observatório e distribuiu material informativo entre os profissionais que atuaram 

na Operação Carnaval 2017; e a Defensoria Pública do Estado da Bahia, que disponibilizou os 

contatos dos defensores públicos das áreas criminal, infância e juventude, direitos humanos e 

medidas urgentes e de emergência na área cível, como também os plantonistas para 

atendimento de ocorrências durante o Carnaval 2017, na unidade situada no Canela 

(SALVADOR, 2018, p.97). 

Entre outras parcerias realizadas pela Prefeitura de Salvador com órgãos estaduais, 

destacam-se as seguintes inciativas: 

Ao adotar cotas raciais como politica publica em concursos [...], a Prefeitura 
de Salvador promoveu o diálogo interno entre os órgãos municipais e 

envolveu o Ministério Público Estadual (MP-BA). Em 2016 foi instalada a 

1ª Comissão de Verificação da Autodeclaração Racial, voltada para o 
acompanhamento da implementação da politica de cotas no concurso de 

Procurador do Município. Os critérios adotados para este concurso foram 

indicados pelos membros do Comitê do PCRI a partir de recomendações do 

MP-BA (SALVADOR, 2017c, p.145-146). 
A Superintendência [de Políticas para as Mulheres da Prefeitura Municipal 

de Salvador] manteve articulação permanente com o Núcleo de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo da Bahia – NETP, 
da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do 

Governo da Bahia. A parceria envolveu participação no curso de 
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multiplicadores (as) para o enfrentamento do Tráfico de Mulheres e 

Exploração Sexual, promovido pelo Núcleo. (SALVADOR, 2017c, p.163). 

[Em 2017, foi realizada] parceria com a Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB) [para] funcionamento de uma turma do programa Universidade 

Para Todos destinada à população LGBT no Centro Municipal de Referência 

(SALVADOR, 2018, p.100). 
 

Em relação às parcerias com órgãos estaduais voltadas para ações de assistência a 

pessoas com deficiência, em 2016, representantes da Prefeitura de Salvador integraram a 

Rede Intersetorial de Apoio a Pessoa com Deficiência, junto com a Defensoria Publica do 

Estado, além de buscar participar de reuniões e eventos públicos promovidos por aquele órgão 

(SALVADOR, 2017c, p.126). 

Assim, por entender que essas parcerias entre a prefeitura e o governo do estado não se 

configuram como programa de capacitação ou de apoio técnico regular às ações de 

Assistência Social promovidas pelo município, nos termos preconizados pela NOB/SUAS-

2012, neste capítulo, foram enfatizados os aspectos relacionados às avaliações da Assistência 

Social oferecida pelo município de Salvador, em relação às ações realizadas pela própria 

prefeitura e pelo governo federal. 

Como se verificou na análise da execução orçamentária e financeira dos programas 

municipais da Assistência Social, o município ainda não dispõe de uma política estruturada, 

com base em programas articulados e integrados. O próprio PPA não aborda essa concepção 

de Assistência Social – os indicadores apresentados são inconsistentes, as metas não são 

definidas de maneira clara e objetiva, da mesma forma que a avaliação não poderia ser, pois 

não há como monitorar e avaliar aquilo que não foi planejado com clareza. Ademais, a 

comparação entre as informações do orçamento e o que foi efetivamente gasto, comprova a 

imprecisão do que foi proposto.  

Lógico que nenhum planejamento precisa ser cumprido na íntegra, correções são 

sempre necessárias, mas no caso sob análise não se consegue entender como as ações podem  

ser colocadas no orçamento durante os quatro anos consecutivos do PPA 2014-2017 e não 

haver desembolso em nenhum dos quatro anos. A título de exemplo a ação “Implementação 

de ações voltadas à garantia dos direitos e combate a homofobia e proteção da população 

LGBT”, teve valores alocados em: 2014 (R$2.000); 2015 (R$2.000); 2016 (R$110.000); e 2017 

(R$10.000), mas em nenhum deles foram realizados gastos, o mesmo ocorrendo com outras 

ações. Outro exemplo que chama atenção é o da ação “Implantação de centros de atendimento 

a população de rua (CREAS, Centro Pop, Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem)”, que 

teve os seguintes valores alocados aos orçamentos anuais: 2014 (R$6.277.000); 2015 
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(R$1.657.000); 2016 (R$200.000); e 2017 (R$256.000), entretanto, o gasto ao longo dos quatro 

anos foi de 0,8% do valor total programado (R$6.986).  

Portanto, é preciso melhorar a qualidade do planejamento municipal e dar transparência 

ao processo, não apenas no cumprimento das formalidades legais, mas como meio de ampliar a 

participação social, caso contrário, as pessoas podem desistir de analisar documentos, se não 

forem evidenciadas informações consistentes e úteis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando o novo contexto da Assistência Social no país, criado a partir da 

Constituição Federal de 1988, como política pública de dever do Estado e direito de 

cidadania, que estendeu a proteção social não-contributiva a todos que dela necessitarem, 

verificou-se que a sua regulamentação e operacionalização ocorreu de forma morosa e 

permeada de avanços e retrocessos, característicos dos interesses antagônicos inerentes à 

sociedade de classes. Somente a partir de 2004, com a aprovação da Política Nacional de 

Assistência Social, fundada em um modelo de desenvolvimento voltado para a atenção às 

populações em situação de pobreza, vulnerabilidade e risco pessoal e social, foi que a 

Assistência Social passou a ser pensada de forma sistemática e com abrangência nacional, 

através da oferta continuada de serviços, transferência de renda e ampliação do acesso a 

direitos pelo Sistema Único de Assistência Social.  

Entretanto, os serviços socioassistenciais concebidos na PNAS, somente foram 

operacionalizados pelo SUAS, como direito do cidadão e dever do Estado, a partir de 2012, e, 

apesar de reforçarem o sentido garantista de direitos e de condições dignas de vida, 

estimulando a ampliação do protagonismo social, o fortalecimento da autonomia e o 

reconhecimento público da legitimidade das demandas dos usuários, não conseguiram, mesmo 

associados aos PTR, concretizar os objetivos da PNAS, nos seus quase 15 anos de existência.  

Nesse contexto, a pesquisa objetivou descrever a Assistência Social oferecida em 

Salvador, no âmbito da administração municipal, no período 2014-2017, analisando a origem 

e o processo histórico de construção dessa política até os dias atuais, analisando o seu sistema 

de planejamento, orçamento e gestão, e evidenciando em que medida as ações programadas 

no período ultrapassaram a concessão de benefícios monetários, para prover os serviços 

socioassistenciais tipificados no âmbito da PNAS/SUAS. A análise das informações coletadas 

foi realizada a partir de uma perspectiva crítica, numa linha de interpretação da realidade 

permeada pelas condições históricas e implicada com a complexidade das relações sociais e 

dos interesses contraditórios delas decorrentes. 

Ressalte-se que os serviços socioassistenciais, nos moldes concebidos na PNAS, são 

fundamentais para que os usuários acessem informações que lhes possibilite compreender os 

efeitos causados, sobre os seus direitos, pelas decisões tomadas pelo Estado, quando essas 

visam aos interesses do projeto societário dominante, tanto no que se refere às restrições de 

direitos já conquistados e aos cortes de recursos destinados às políticas sociais, quanto à 
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precarização dos serviços sociais públicos, de modo a lhes oferecer a oportunidade de 

analisarem as especificidades que as expressões da questão social assumem nesse contexto e 

de se apropriarem, com clareza, da complexa lógica da Assistência Social, na sociedade atual, 

para desenvolverem condições de conquistar níveis superiores de atendimento das suas 

necessidades. 

No desempenho das atividades da Assistência Social, a administração municipal deve 

oferecer atendimento ao público usuário constituído por cidadãos e grupos que se encontram 

em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos excluídos e com 

fragilidade ou perda de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, através de 

serviços socioassistenciais básicos e especializados, além de promover ações de segurança 

alimentar e nutricional. Entretanto, ficou evidenciado que a estrutura de proteção social básica 

existente no município está subdimensionada para atender ao número de famílias existentes 

no Cadastro Único, nos termos definidos na PNAS. 

Em 2017, Salvador possuía 323.086 famílias cadastradas no CadÚnico, das quais mais 

de 180.000 beneficiadas pelo Bolsa Família. Entretanto, em relação à proteção social básica, 

Salvador dispunha, à época, de 28 CRAS e, considerando que cada CRAS deve abranger uma 

média de 5.000 famílias referenciadas, que Salvador possuía 323.086 famílias inscritas no 

CadÚnico, consequentemente, o município deveria dispor de uma rede de proteção básica de, 

pelo menos 65 CRAS. Considerando, ainda, a capacidade de atendimento dos CRAS, de 

1.000 famílias/ano e que, em Salvador, um dos CRAS não dispõe do PAIF, então, o 

município possui 27 CRAS ativos para atendimento às famílias, que podem oferecer 

atendimento a até 27.000 famílias/ano, inclusive porque o CRAS é a porta de entrada da 

Assistência Social, através do qual se acessa serviços e direitos. Portanto, o restante da 

população, que necessitar de atendimento socioassistencial, deverá contar com outros 

equipamentos da Rede SUAS, integrada pelas entidades beneficentes da Assistência Social. 

Entretanto, de maneira geral, a atuação das instituições filantrópicas expressa a 

contradição existente entre os princípios, diretrizes e objetivos da PNAS e a sua sistemática de 

operacionalização de forma compartilhada entre o Poder Público e essas instituições, 

principalmente, em relação aos profissionais que realizam o atendimento socioassistencial. 

Para esses profissionais, as relações se expressam por: baixos níveis de remuneração como 

trabalhadores assalariados, que possuem vínculo formal com a instituição; e utilização, 

preponderante de trabalhadores disponibilizados por outras organizações, mediante regime de 

parceria, trabalhadores em cumprimento de penas alternativas, trabalhadores voluntários e 

estagiários.  
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Nesse contexto, o apelo à solidariedade e ao voluntariado, aliado ao quadro de 

precarização e desprofissionalização do trabalho, restauram o histórico padrão do 

assistencialismo filantrópico, tão característico da formação da Assistência Social no país. 

Nessa perspectiva, as demandas colocadas institucionalmente na prestação dos serviços 

socioassistenciais pelas entidades filantrópicas, para orientar o trabalho dos profissionais que 

ali atuam, são definidas pelo perfil da instituição, não apenas em relação à sua natureza 

jurídica, mas, essencialmente, em relação aos critérios que orientam a prestação do serviço 

socioassistencial – podendo alargar a esfera pública, na perspectiva de situar esses serviços 

como direitos de cidadania, ou submetê-los a outra lógica, seja caritativa, clientelista ou 

mercantilista. Enquanto expressão das contradições que permeiam a sociedade de classes, ao 

mesmo tempo, os serviços socioassistenciais oferecidos por essas instituições devem ser de 

caráter continuado e preventivo, fundado em atividades socioeducativas, que possibilitem a 

discussão das especificidades que as expressões da questão social vêm assumindo, nas 

condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora.  

Entretanto, o trabalho de natureza socioeducativa com os usuários deve ser sempre 

realizado como um percurso para desenvolver uma visão crítica da realidade, conquistar mais 

autonomia, construir novos projetos de vida e novas perspectivas de participação social, como 

foi apreendido dos dispositivos da NOB/SUAS-2012, que consolidou o sentido ideológico e 

político do componente socioeducativo dos serviços socioassistenciais oferecidos pela 

Assistência Social. 

Portanto, a efetividade da PNAS, em toda a sua extensão, dependerá do 

direcionamento dado ao componente socioeducativo da Assistência Social, como também da 

quantidade e qualificação dos profissionais envolvidos, além da quantidade de equipamentos 

de proteção social (CRAS e CREAS) e dos recursos materiais, financeiros e tecnológicos 

disponibilizados de forma articulada, pelas três esferas de governo, para afiançar a proteção 

social, a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Além desses fatores, a falta de 

garantia sobre a eficácia dos serviços socioassistenciais oferecidos pelas instituições da 

Assistência Social, notadamente quanto ao seu componente socioeducativo, também pode 

comprometer o alcance dos objetivos da PNAS.  

Nesse contexto, a proteção social promovida pelas entidades beneficentes de 

assistência social, esta descolada dos padrões de participação e controle social concebidos na 

PNAS e muito distante das noções e conceitos que balizam a organização do SUAS. Outro 

aspecto limitador da atuação dessas instituições, no âmbito das políticas sociais públicas, é a 
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ausência de controle e de transparência sobre a aplicação dos recursos recebidos por essas 

entidades, o que facilita a sua gravitação em torno do Estado. 

Além das unidades da administração direta municipal, das unidades referenciadas e 

das entidades beneficentes, responsáveis pela execução das ações da Assistência Social, 

existem ainda os órgãos colegiados responsáveis pela fiscalização de direitos e políticas 

públicas, principalmente o Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador (CMASS). 

Da análise das finalidades e competências desses conselhos de políticas públicas e 

direitos, confirma-se o entendimento sobre a intenção do legislador, na CF/1988, em 

descentralizar o poder do Estado e fortalecer a participação da sociedade na formulação e no 

controle das políticas sociais, em todas as esferas de governo, através dos conselhos paritários, o 

que foi definitivamente consolidado no marco legal da PNAS, inclusive nas normativas do 

SUAS.  

A concretização dos objetivos da PNAS no município passa, ainda, pela definição das 

prioridades nos instrumentos estratégicos de planejamento municipal – Plano de Assistência 

Social e Plano Plurianual –, para, num compromisso conjunto das três esferas de governo, de 

maneira articulada, promoverem o cofinanciamento das prioridades estabelecidas, como 

também, da definição do programa de trabalho anual e da alocação de recursos no âmbito do 

orçamento das respectivas esferas de governo. Sem o compartilhamento da gestão e o 

cofinanciamento das ações da Assistência Social, tanto no âmbito da administração pública, 

como dos conselhos, e sem a ampla participação da sociedade civil, os objetivos da PNAS e 

seus desdobramentos nos estados e municípios não poderão se concretizar. Sem esses 

requisitos a PNAS perde seus atributos essenciais, pois está fundada no compartilhamento da 

gestão e no cofinanciamento das ações socioassistenciais, entre as três esferas de governo, 

assim como na participação e no controle social. Esses princípios se concretizam na 

articulação requerida para, de maneira conjunta, a administração municipal e o CMASS 

promoverem: a formulação dos instrumentos oficiais de planejamento – Plano de Assistência 

Social, PPA, LDO e LOA; o exercício das suas atribuições; o monitoramento e a avaliação 

das ações; e a articulação necessária com as demais esferas de governo e com a sociedade. 

O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo (quatro anos), que alcança 

dois mandatos de governo, sendo os três primeiros anos de vigência, em um mandato e, o 

quarto ano de sua vigência, no mandato subsequente. Considerando a sua função norteadora 

das ações a serem implementadas, que deverão conduzir aos resultados desejados, não se pode 

prescindir de clareza na definição de objetivos, indicadores, produtos, metas, ações e valores, 

que precisam ser evidenciados com objetividade, notadamente no âmbito das políticas sociais, 
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às quais se vinculam os conselhos de políticas publicas, que devem promover a participação 

social na discussão dos instrumentos de planejamento.  

Ademais, no âmbito das ações da Assistência Social do município, o PPA deve 

contemplar, as diretrizes e os objetivos prioritários contidos no Plano Municipal de 

Assistência Social aprovado pelo CMASS, além de ter sua proposta de lei submetida à análise 

do referido conselho, que tem atribuição de participar da formulação, fiscalização e avaliação 

da política pública de Assistência Social. Para tanto, a prefeitura municipal deve encaminhar a 

proposta de lei do PPA em tempo hábil para a devida apreciação pelos conselheiros, que 

devem examiná-la à luz do resultado da Conferência Municipal de Assistência Social – 

instância que tem por atribuição a avaliação da Política de Assistência Social e a definição de 

diretrizes para o aprimoramento da referida política e do SUAS. Ademais, cabe ao CMASS 

analisar as propostas das LDOs e LOAs, com vistas a assegurar a compatibilidade desses 

instrumentos ao PPA do respectivo período. 

É importante ressaltar que o direcionamento estratégico do PPA e sua vigência de 

quatro anos foram pensados na CF/1988 com o intuito de prevenir descontinuidades, haja 

vista que, nos instrumentos de planejamento, notadamente no orçamento público, são 

evidenciadas as alocações da totalidade dos recursos disponíveis para realizar qualquer tipo de 

intervenção, tanto de cunho econômico, quanto de garantia das políticas sociais. Para além de 

instrumentos técnicos de planejamento e orçamento, o PPA, a LDO e a LOA são, também, 

instrumentos políticos, que retratam a correlação de forças atuantes e dominantes na sociedade, 

haja vista que a alocação dos recursos reflete a direção da atuação do Estado nas suas 

prioridades de políticas sociais e econômicas.  

A Lei Orçamentária Anual (LOA) se constitui em um desdobramento do PPA e 

obedece à orientação da LDO do respectivo exercício. As classificações das despesas 

orçamentárias têm papel fundamental para a compreensão do que é proposto na LOA e, 

consequentemente, para promover a transparência e o controle social. Por isso, todas as 

informações orçamentárias são organizadas segundo um tipo de classificação, que responde às 

principais questões que afloram na análise dos gastos públicos, quais sejam: Para que serão os 

gastos alocados? Classificação Programática; Quem é o responsável pelo programa de 

trabalho proposto? Classificação Institucional; Em que serão gastos os recursos? Classificação 

Funcional; Qual a natureza da instituição que vai aplicar os recursos? Classificação por 

modalidade de despesa; O que será adquirido ou pago? Classificação por elemento de 

despesa; Qual o efeito econômico da realização da despesa? Classificação por categoria 

econômica; Qual a origem dos recursos? Classificação por fonte de recursos. 
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No PPA os programas são tratados como informações estratégicas, na LDO, como 

prioridades, e na LOA, são tratados na estrutura programática da classificação da despesa 

orçamentária, como elo de ligação entre o planejamento e o orçamento, evidenciando, por 

intermédio das ações que o constituem, os bens e serviços que dele resultam, para compor o 

programa anual de trabalho de cada órgão/entidade da administração pública. 

Assim, os desafios impostos à administração pública e aos respectivos conselhos de 

políticas requerem a transparência no processo decisório, a garantia da qualidade das 

informações do planejamento, tanto estratégico, como operacional, de forma a assegurar a 

eficácia do marco regulatório na elaboração dos instrumentos de planejamento, que, para além 

de cumprirem as formalidades legais, também conduzam às melhores decisões no âmbito da 

gestão e do financiamento das políticas sociais e aos melhores resultados para as condições de 

vida da população beneficiada. 

Nessa direção, cabe à União, ao estado e ao município a elaboração dos respectivos 

Planos de Assistência Social a cada quatro anos, de acordo com os períodos de elaboração do 

Plano Plurianual (PPA), contemplando o resultado do Plano de Assistência Social no 

respectivo PPA, como também nas LDOs e LOAs, do mesmo período. Tais instrumentos 

estabelecem, nessa hierarquia, os indicadores socioeconômicos a serem alcançados, os 

produtos, bens e serviços a serem produzidos e as ações a serem implementadas, além de 

indicarem os recursos alocados pela administração pública, tudo isso referendado pelos 

respectivos conselhos, em cada esfera de governo, o qual deve promover as iniciativas com 

vistas à participação e ao controle social.  

Ressalte-se que, no PPA, as informações sobre os programas devem esclarecer sobre 

objetivos, indicadores e respectivas formas de cálculo, iniciativas, ações, produtos, unidades 

de medida, metas regionalizadas e totais, valores, unidades executoras, entre outras. 

Entretanto, os objetivos definidos para os Programas Salvador Cidade Justa e Igualitária, 

Assistência e Acompanhamento a Crianças e Adolescentes e Salvador Cidadã, além de não 

expressarem com clareza e precisão os benefícios almejados, também possuem indicadores 

que não se prestam a avaliar tais impactos para a população alvo, além de existirem várias 

metas estabelecidas de maneira imprecisa, que não expressam as quantidades de bens ou 

serviços necessários para gerar os efeitos esperados, muitos dos quais, expressos em 

percentuais. Dito de outra forma, inexistem indicadores de efetividade para aferir os impactos 

sobre as condições de vida da população beneficiada pelas ações dos programas, ou seja, 

indicadores estratégicos. Em relação ao Programa Mobilidade Social Soteropolitana, que foi 

inserido posteriormente no PPA 2014-2017, não foram identificados, nem o seu objetivo, nem 
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os respectivos indicadores de efetividade, apontando apenas as metas físicas por ação, na 

maioria, através de percentuais de atendimento.   

Todas essas omissões e imprecisões no PPA 2014-2017 refletem o modelo de 

planejamento tecnicista, historicamente adotado pela administração pública brasileira, que se 

formaliza com o preenchimento de quadros e tabelas, com informações muitas vezes 

incompletas ou até inconsistentes. A forma de divulgação das informações no PPA 2014-2017, 

mediante, apenas, os anexos da lei, sem evidenciar, através de documento descritivo, nem as 

premissas consideradas na formulação, nem o detalhamento das informações, dificulta a sua 

análise e limita a participação e o controle social. 

No referido PPA foram alocados, incialmente, R$374.673.000 para a Assistência 

Social, mas em decorrência da alteração realizada no início do seu segundo ano de execução, 

os programas implicados com as ações socioassistenciais passaram a somar R$629.525.000, 

sem restar evidenciada a alteração sobre o valor da referida função orçamentária. 

À medida que as leis orçamentárias foram publicadas, foi possível identificar os 

valores anuais programados para a Assistência Social: em 2014 – R$106.002.000; em 2015 – 

incialmente R$103.393.000, aumentado para R$109.564.000; em 2016 – R$221.991.000; e 

em 2017 – R$146.262.000. Os valores efetivamente gastos no período foram: em 2014 – 

R$81.183.881; em 2015 – R$107.750.881; em 2016 – R$ 140.874.985; e em 2017 – 

R$127.874.985. Esses valores totalizaram R$457.874.980, e, nesse estudo, foram analisados, 

sob diversos aspectos, abrangendo a totalidade das ações programadas nas leis orçamentárias 

e dos gastos realizados, principalmente, sobre a qualidade das informações divulgadas. 

Os recursos alocados aos orçamentos anuais foram distribuídos de forma que, na 

média, as ações de Assistência Comunitária somaram 57%, a Administração Geral, 25%, e a 

Assistência à Criança e ao Adolescente, 14%, enquanto as demais áreas, como Assistência ao 

Idoso, Assistência à Pessoa com Deficiência, Fomento ao Trabalho e Alimentação e Nutrição, 

entre outras, tiveram a participação nos 4% restantes do somatório dos orçamentos anuais. Na 

execução financeira, os gastos com Assistência Comunitária somaram 50% dos gastos totais 

da Assistência Social, a Administração Geral, 35%, e a Assistência à Criança e ao 

Adolescente, 13%, o que significa que essas três áreas juntas consumiram 98% dos recursos, 

enquanto os 2% restantes, dos orçamentos anuais, foi distribuído para as demais áreas que 

integram a Assistência Social.  

Em relação à comparação entre os gastos programados e os efetivamente realizados 

por programa, verificou-se que alcançaram os seguintes percentuais: Salvador Cidade Justa e 

Igualitária (-18%); Administração do Executivo Municipal (+15%); Assistência e 
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Acompanhamento a Crianças e Adolescentes (-94%); Modernização Administrativa (-100%); 

Salvador Cidadã (-8%); e Mobilidade Social Soteropolitana (-71%). Evidenciando que, exceto 

pelo programa de Administração do Executivo Municipal, composto apenas de despesas 

correntes para manutenção dos serviços públicos, todos os outros tiveram seus gastos inferiores 

aos previstos, evidenciando, portanto, a defasagem ocorrida entre as programações 

orçamentárias das ações da Assistência Social e os gastos realizados. 

Da análise das informações divulgadas pela Prefeitura de Salvador no seu sítio na 

Internet, acerca do planejamento, tanto de médio prazo (PPA), como anual (LDO e LOA), 

verifica-se que existem informações muito gerais, vagas e indeterminadas, que podem atender 

às formalidades legais e regulamentares, mas que poderiam detalhar melhor o programa de 

trabalho da Assistência Social no município. Isso porque, apesar do esforço que foi feito para 

a materialização da PNAS e operacionalização do SUAS, e do significado que a LOAS possui 

para implantação de uma gestão descentralizada e participativa, os ganhos ainda não se 

consolidaram em todas as esferas de governo. Enquanto a União já avançou bastante na 

organização da sua estrutura e na sistematização das informações, os municípios, responsáveis 

pela prestação da grande maioria dos serviços socioassistenciais, carecem da consolidação de 

uma gestão participativa e, sobretudo, articulada com seus respectivos estados.  

Como se verificou na análise da execução orçamentária e financeira dos programas 

municipais da Assistência Social, o município ainda não dispõe de uma política estruturada, 

com base em programas articulados e integrados. O próprio PPA não aborda essa concepção 

de Assistência Social – os indicadores apresentados são inconsistentes com os objetivos 

definidos para os programas, as unidades de medida e formas de cálculo não são, em muitos 

casos, definidas de maneira clara e objetiva, da mesma forma que a avaliação, pois não há 

como monitorar e avaliar aquilo que não foi planejado com clareza.  

Nesse contexto, é importante retomar a discussão sobre a responsabilidade do governo 

do estado e do governo federal de investirem técnica e financeiramente na qualificação do 

pessoal que trabalha com a gestão do SUAS, no aperfeiçoamento das práticas de planejamento, 

monitoramento e avaliação da Assistência Social, não apenas em relação à dimensão técnico-

operativa, mas também às dimensões teórico-metodológica e ético-política, para que se possa 

desvelar a importância da Assistência Social e, consequentemente dos seus instrumentos e 

técnicas de trabalho, para a  construção de uma sociedade mais justa. 

No âmbito da responsabilidade do governo federal, predomina quase que 

integralmente o financiamento dos programas de transferência de renda (BF, BPC e RMV), 

aqui entendidos, não apenas como o repasse do benefício monetário para superação das 
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privações imediatas. Mas, para além disso, considerados, também, como geradores de 

diversas outras oportunidades, para romper com o ciclo vicioso da pobreza intergeracional e 

enfrentar a desigualdade e a exclusão social, principalmente através dos serviços, projetos e 

programas oferecidos no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, combinando 

objetivos imediatos e objetivos estratégicos, esses últimos relacionados aos impactos sobre as 

condições de vida dos usuários e que requerem, portanto, monitoramento e avaliação.  

Os objetivos imediatos da Assistência Social são constituídos pelos benefícios 

monetários (BF, BPC, RMV e Beneficio Eventuais e deus derivativos), e, também, dos 

benefícios associados ao cumprimento das condicionalidades nas áreas de saúde e educação, 

além da oferta de serviços socioassistenciais de atendimento a famílias e comunidades, e de 

atividades da capacitação e desenvolvimento artístico e cultural. Nesses casos, as melhorias 

desses indicadores se constituem em produtos e serviços adquiridos para atendimento a 

necessidades imediatas. São indicadores de que o programa está em funcionamento, entretanto 

não se prestam à aferição do objetivo estratégico, pois não respondem sobre as transformações 

ocorridas nas condições de vida dos usuários, para o que se faz necessária a estruturação e 

sistematização de indicadores sociais. 

O processo de construção de indicadores sociais, ou de sistema estruturado de 

indicadores sociais, para uso no ciclo de determinada política pública, deve ser iniciado a 

partir da explicitação da demanda de interesse programático, tal como a proposta de melhoria 

das condições de vida de uma determinada comunidade. A partir da definição desse objetivo 

programático, busca-se, então, delinear as suas diversas dimensões, os bens e serviços a serem 

promovidos para o público-alvo e as ações operacionais vinculadas e seus respectivos custos.  

Os três Relatórios de Atividades divulgados pela prefeitura de Salvador, envolvem o 

período compreendido entre 2013-2107, entretanto dois deles tem periodicidade anual (2015 e 

2017), enquanto o outro corresponde ao período 2013-2016, que a prefeitura relaciona ao 

Planejamento Estratégico desse período, apesar de a Lei nº 8.535/2013 ter instituído o Plano 

Plurianual para o quadriênio 2014- 2017. Várias são as limitações em relação à avaliação 

desse PPA, de forma que o Planejamento Estratégico tem por base o período 2013-2016 e a 

lei que institui o PPA e todos os seus anexos têm por base o período 2014-2017. Além disso, 

o referido PPA não possui o respectivo documento descritivo, o que já se configura como um 

fator limitador de qualquer comparação em termos de indicadores e metas previstas e 

realizadas para o seu período de abrangência. 

Em que pese os fatores limitadores de uma avaliação sobre a Assistência Social 

oferecida no município de Salvador, tanto pelas mencionadas imprecisões, como pela 
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deficiência dos indicadores apresentados no PPA, que não se prestam a avaliar os objetivos 

propostos para os programas municipais, e de metas, que não explicitam os bens e serviços a 

serem produzidos, é importante enfatizar que as informações apresentadas nos Relatórios de 

Atividades são, na sua maioria, quantitativas e, além disso, não guardam qualquer relação 

com a proposta formulada no PPA 2014-2017 e seus respectivos indicadores e metas, nem 

com os recursos alocados aos orçamentos anuais, mas também não se relacionam com os 

gastos realizados, aos quais deveriam obrigatoriamente fazer relação. Portanto, a crítica não se 

reduz ao fato dos relatórios de atividades abordarem apenas aspectos quantitativos, mas, 

sobretudo, aspectos quantitativos que não se relacionam a nenhum critério de avaliação. 

É necessário que os aspectos quantitativos de metas ou valores sejam comparados com 

alguma referência, previamente estabelecida, que se relacione com o problema que se 

pretende equacionar ou com os objetivos estratégicos que o programa se propõe a alcançar. 

Por isso, as avaliações devem refletir, também, os aspectos qualitativos, que expressem a 

mediação do que mudou nas condições de vida, no acesso de renda e trabalho, no nível de 

politização e de ocupação dos espaços públicos pelos usuários desses serviços, entre outros 

aspectos. 

Entretanto, os Relatórios de Atividades divulgados pela prefeitura contemplam 

avaliações que dão visibilidade apenas aos equipamentos sociais que existem, ou são 

implantados, e aos atendimentos que são realizados. Mesmo que sejam informações 

confiáveis, as avaliações são divulgadas de forma fragmentada, sem considerar a totalidade 

dos programas avaliados, que, para além dos atendimentos realizados, podem ter demandas 

não atendidas, recursos insuficientes e serviços públicos precarizados. 

Ademais, a comparação entre as informações do orçamento e o que foi efetivamente 

gasto, comprova a imprecisão do que foi proposto. As variações significativas entre os 

recursos programados e os gastos realizados por ação poderiam ser evidenciadas nos 

relatórios de atividades da prefeitura, como forma de estimular a participação social. 

Inclusive, por diversas vezes, nos referidos relatórios são enfatizados o cumprimento ou a 

superação das metas previstas no planejamento estratégico ou de metas anuais. Entretanto, as 

metas que não foram alcançadas, também não são destacadas nem evidenciadas, e as que a 

prefeitura afirma terem sido superadas, são apenas mencionadas, sem a devida evidenciação 

através da comparação com as informações do planejamento, inclusive seus custos. 

As avaliações realizadas pela prefeitura nos seus Relatórios de Atividades, também 

não se reportam ao desenho de uma Política Municipal de Assistência Social, nem ao Plano 

Municipal de Assistência Social. Essas avaliações não guardam aderência à estrutura dos 
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programas e ações contemplados no âmbito dos instrumentos oficiais de planejamento e seus 

indicadores e metas, inviabilizando, qualquer tipo de comparação entre o planejado e o 

executado, que não seja por meio da comparação dos desembolsos programados com os 

gastos realizados.  

Nessa perspectiva, a avaliação realizada pelo município é feita de forma fragmentada, 

porque não envolve indicadores previamente definidos para as avaliações da efetividade dos 

impactos produzidos para a população alcançada pelas ações socioassistenciais, consistindo 

num somatório de informações que não demonstram relação de causalidade com o que foi 

definido no PPA. Até, mesmo, porque os indicadores definidos no PPA, como já foi 

observado, não se prestam a esse tipo de avaliação. 

Assim, como forma de aferir a eficácia das ações, ainda que indiretamente, foram 

comparados os desembolsos realizados com os programados nos instrumentos de 

planejamento oficial, haja vista que a prefeitura, em seus Relatórios de Atividades não 

procedeu à comparação das metas previstas com as alcançadas e, nem ao menos, divulgou 

essas últimas no formato que foram previamente definidas, inviabilizando qualquer tipo de 

avaliação sobre as ações realizadas, que não fosse através da comparação dos gastos previstos 

com os realizados.  

Na análise dos gastos, restou evidenciada a prioridade dada às ações da Assistência 

Comunitária e à Assistência a Crianças e Adolescentes. Ademais, as despesas com a 

Administração Geral consumiram 35% dos recursos da Assistência Social, ultrapassando o 

programado em 10%. 

Em relação ao financiamento das ações da Assistência Social relativas aos programas 

projetos e serviços socioassistenciais, que totalizou R$457.874.980, no período 2014-2017, 

ficou evidenciado que a União financiou cerca de 15%, e o estado da Bahia 3%, enquanto o 

município arcou com o restante dos gastos realizados, no período. 

Quando comparados, em relação a esse mesmo período, os desembolsos realizados pela 

União com os Programas de Transferência de Renda (BF, BPC e RMV), no valor total de 

R$3.725.750.081, com o valor repassado para cofinanciar os programas, projetos e serviços 

socioassistenciais (R$68.137.419), constata-se que 98,2% dos recursos da União foram 

destinados para os PTR e 1,8% para as demais ações socioassistenciais. 

Ampliando essa análise para a comparação entre o valor total que a União destinou para 

os PTR (R$3.725.750.081), com o total dos gastos realizados com as demais ações 

socioassistenciais (R$457.874.980), verifica-se que esse último valor, corresponde a 12% dos 

recursos direcionados para os PTR. 
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Embora os serviços socioassistenciais sejam fundamentais para que os usuários 

acessem informações que lhes possibilite compreenderem os seus direitos, analisarem as 

especificidades que as expressões da questão social assumem no contexto da sociedade de 

classes e de se apropriarem com clareza da complexa lógica da Assistência Social na 

sociedade atual, para desenvolverem condições de atingir níveis superiores de atendimento 

das suas necessidades, tais serviços de natureza socioeducativa não se configuram como 

prioridade, dada a ampla diferença entre o volume de recursos que lhes é destinado e o 

montante direcionado pela União para os programas de transferência de renda, (BPC e BF). 

Para além dessas análises, resta dizer que durante a redação dessa monografia, 

procurou-se evitar o uso da expressão Política Municipal de Assistência Social, por entender 

que a forma como as informações sobre a Assistência Social estão contempladas nos 

instrumentos oficiais de planejamento, não se configura no desenho de uma política 

estruturada, mas, num conjunto de ações socioassistenciais que se aproximam da Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, sem, entretanto, demonstrar o nível de compromisso 

com o alcance dos objetivos da PNAS. 

Diante das limitações verificadas na implementação, no monitoramento e na avaliação 

das ações da Assistência Social em Salvador, seria oportuna a realização de novos estudos, 

para análise junto aos governos federal, estadual e municipal, sobre as possibilidades de 

sistematização, no âmbito do SUAS, de instrumentos de avaliação da política municipal, de 

maneira que as informações qualitativas sejam processadas a partir dos dados alimentados 

pelas unidades executoras da política, no município – principalmente os CRAS, que estão 

geograficamente inseridos nos territórios que devem ser avaliados –, em que pese o reduzido 

número de CRAS e CREAS em Salvador, o fato de nem todas essas unidades possuírem 

instalações, equipamentos e pessoal em qualidade e quantidade suficiente para o adequado 

exercício das suas atividades, além de contarem com muitos trabalhadores com contratos 

temporários e vínculos precários, aspectos que representam as próprias contradições inerentes 

aos interesses antagônicos da sociedade de classes e que devem integrar o escopo das 

avaliações da Assistência Social.  

Diversas pesquisas podem ser realizadas no sentido de envolver a atuação da SEMPS 

e do CMASS. Pois, é fundamental o fortalecimento dos espaços de participação da sociedade 

civil, inclusive para promoverem a divulgação e ampliarem a discussão sobre as políticas 

sociais. Foi nesse sentido que CF/1988 promoveu a transferência de parcelas de poder do 

Estado para a sociedade civil organizada, através dos conselhos de direitos, ainda que 

envolvidos nas ambiguidades e contradições da sociedade de classes.  
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Nesse contexto é importante registrar a baixa publicização que é dada às ações do 

CMASS, que não dispõe de espaço estruturado na rede mundial de computadores para dar 

transparência à suas ações. Além disso, não foi identificado um espaço para divulgação dos 

Planos Municipais de Assistência Social e das resoluções do CMASS, em plena era da 

informação. Ademais, cabe ao CMASS se pronunciar sobre o PPA, a LDO e a LOA no 

âmbito da política de Assistência Social do município, além de avaliar os resultados 

produzidos para a população pelas ações executadas nesse mesmo âmbito, cujos resultados 

também devem ser divulgados para a população. Entretanto, essas informações não foram 

identificadas na Internet, limitando a sua capacidade de instrumentalizar os diversos 

segmentos da sociedade interessados na luta pela efetividade das conquistas já alcançadas no 

marco legal da proteção social brasileira.  

Os conselhos devem dar transparência às suas ações e estimular a participação e o 

controle social, sob pena de comprometerem as mencionadas conquistas, já consolidadas no 

marco legal vigente, mas que não se concretizaram na realidade social do país. O principal 

objetivo da transparência e publicização das ações do CMASS é promover a interlocução com 

a sociedade acerca da política púbica de Assistência Social, buscando melhorar o atendimento 

dos serviços socioassistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e risco social 

e produzir efeitos positivos sobre as condições de vida dessa parcela da população. Trata-se, 

portanto, um trabalho socioeducativo de um movimento de construção de esferas públicas 

autônomas e democráticas no campo das decisões políticas. 

Para isso, é preciso que o CMASS, articulado com os diversos segmentos da sociedade 

civil comprometidos com a Assistência Social, enfrente o desafio de promover a qualificação 

dos seus próprios conselheiros, especialmente dos representantes da sociedade civil, na busca 

da ampliação das suas competências políticas, éticas e técnicas, para desempenharem o papel 

de representação que lhes foi atribuído.  

Nesse contexto, é importante reconhecer que cabe, prioritariamente, ao CMASS e à 

Prefeitura Municipal de Salvador avaliarem a política pública de Assistência Social, sem 

perder de vista que isso pode ser feito a partir do SUAS, de forma sistêmica, com vistas a 

produzir informações relevantes, confiáveis e comparáveis em nível local, regional e nacional.  

Entre os possíveis desdobramentos desse estudo cabe, ainda, pesquisa específica 

quanto à coparticipação do Governo do Estado da Bahia nas ações socioassistenciais 

promovidas pela Prefeitura de Salvador, que pode ser realizada apenas com esse objetivo, ou 

integrar uma pesquisa de escopo mais ampliado acerca da Assistência Social promovida pelo 

Estado especificamente no âmbito do município de Salvador. 
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APÊNDICE A – Resumo do orçamento das ações da Assistência Social de Salvador em 2014 
 

Órgão/Unidade 

Orçamentária 

46 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza – SEMPS 

460002 Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira – NOF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - SEMPS 12.135.000  -  

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e administrativos – SEMPS 2.402.000  -  

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo Municipal 14.537.000   14.537.000 

08.422.035.1310 Implementação de ações voltadas a garantia dos direitos e 
combate a homofobia e proteção da população LGBT 

 - 2.000   

08.122.035.2307 Manutenção dos Conselhos de Direitos 2.000     

08.243.035.2308 Manutenção dos Conselhos de Tutelares 3.234.000     

08.334.035.2311 Manutenção dos serviços de intermediação de mão de obra 4.760.000     

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 7.996.000 2.000 7.998.000 

Total do NOF 22.533.000 2.000 22.535.000 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

46 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS  
4610 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS  

461010 Gestora do Fundo – GF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.244.014.1330 Implantação de Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS 

  486.000   

08.244.014.1331 Implantação de Ajuris Móvel   100.000   

08.244.014.1332 Implantação de Shopping Social   81.000   

08.244.014.1333 Implantação do Bolsa Família Móvel   1.650.000   

08.244.014.1335 Implantação de centros de atendimento a população de rua 
(CREAS, Centro Pop, abrigos, repúblicas e casas de passagem) 

  6.277.000   

08.242.014.1336 Implantação de residência inclusiva pessoas com deficiência   1.008.000   

08.241.014.1337 Implantação de casa lar para idosos   504.000   

08.244.014.2334 Manutenção de serviços de Proteção e Atendimento Integral à 
Família e Indivíduos 

8.767.000     

08.244.014.2338 Aluguel social para população de rua 2.160.000     

08.244.014.2339 Capacitação profissional à população em situação de rua 1.144.000     

08.244.014.2340 Manutenção dos serviços de proteção a pessoas em situação 
de vulnerabilidade e risco social 

14.104.000     

Subtotal do Programa 014 - Salvador Cidade Justa e Igualitária 26.175.000 10.106.000 36.281.000 

08.244.035.1318 Implantação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo para crianças, adolescentes, idosos, intergeracional e 
pessoas com deficiência 

  150.000   

08.241.035.1319 Implantação de Centro de Convivência para idosos   250.000   

08.242.035.1320 Implantação de centro de convivência para pessoas com 
deficiência 

  50.000   

08.244.035.2321 Ampliação da estrutura de suporte de Central de Informações 
e Atendimentos Social - CIAS 

1.720.000     

08.244.035.2322 Capacitação profissional para beneficiários do Programa 
Bolsa Família 

1.720.000     

08.244.035.2323 Capacitação profissional para pessoas em vulnerabilidade e 
risco social 

3.110.000     

08.244.035.2324 Ampliação de oferta de serviços socioassistenciais e 
benefícios eventuais e continuados 

1.300.000     

08.244.035.2326 Manutenção dos Centros de Convivência 480.000     

08.131.035.2328 Informação, educação e comunicação social 600.000     

08.244.035.2329 Proteção dos direitos da criança, do adolescente, da pessoa 
com deficiência e do idoso 

12.070.000     

08.244.035.2341 Manutenção dos equipamentos socioassistenciais 8.300.000     

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 29.300.000 450.000 29.750.000 

Total da GF - FMAS 55.475.000 10.556.000 66.031.000 
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Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

46 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS  

4611 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA 

461110 Gestora do Fundo - GF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.243.035.1312 Proteção Social Especial voltada para crianças e 
adolescentes 

  3.274.000   

08.131.035.2313 Informação, educação e comunicação social 60.000     

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 60.000 3.274.000 3.334.000 

Total da GF – FMDCA 60.000 3.274.000 3.334.000 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

46 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS 

4630 Fundação Cidade Mãe - FMC 

463002 Gerência Administrativa e Financeira – GERAF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.243.014.1199 Reforma e equipagem de Centros de Convivência FCM de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

  400.000   

08.243.014.1210 Reforma e equipagem das unidades de atendimento a 
crianças, adolescentes e jovens 

  600.000   

08.243.014.1242 Implantação de novos Centros de Convivência FCM de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

  200.000   

08.122.014.2204 Manutenção de Centros de Convivência FCM (Proteção 
Básica) de atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

2.400.000     

08.122.014.2205 Manutenção do Programa Família Acolhedora 240.000     

08.122.014.2211 Manutenção das unidades de atendimento a crianças, 

adolescentes e jovens 

2.350.000     

Subtotal do Programa 014 - Salvador Cidade Justa e Igualitária 4.990.000 1.200.000 6.190.000 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - FCM 4.385.000     

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e administrativos - FCM 2.641.000     

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo Municipal 7.026.000   7.026.000 

08.243.023.1240 Reforma e equipagem de central de medidas socioeducativas 
em meio aberto 

  151.000   

08.243.023.2237 Capacitação dos profissionais na área de políticas assistência 
de crianças, adolescentes e jovens 

30.000     

08.243.023.2238 Capacitação profissional de jovens aprendizes e familiares 
da FCM 

131.000     

08.243.023.2239 Manutenção do Programa Central de Vagas e Regulação e 
Acolhimento Emergencial de crianças e adolescentes 

143.000     

08.243.023.2241 Manutenção da Central de Medidas Socioeducativas em 
meio aberto 

101.000     

Subtotal do Programa 023 - Assistência e Acompanhamento a Crianças e 

Adolescentes 

405.000 151.000 556.000 

08.243.033.1236 Reforma e ampliação da sede da FCM   330.000   

Subtotal do Programa 033 - Modernização Administrativa   330.000 330.000 

Total da GERAF - FCM  12.421.000 1.681.000 14.102.000 

Total Geral da SEMPS 90.489.000 15.513.000 106.002.000 

Fonte: Salvador (2013c; 2014c). 
  



165 
 

 

APÊNDICE B – Resumo do orçamento das ações da Assistência Social de Salvador em 2015 
 

Órgão/Unidade 

Orçamentária 

52 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS 

520002 Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira – NOF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 

Total Prog. 

Trabalho 

Total 

QDD 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - SEMPS 8.905.000     19.480.000 

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - SEMPS 

4.692.000     4.887.000 

08.126.015.2504 Manutenção de tecnologia da informação e 
comunicação 

10.000 -   15.000 

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo 

Municipal 

13.607.000   13.607.000 24.382.000 

08.334.035.1309 Implantação dos serviços de intermediação de 
mão de obra 

- 6.000   - 

08.422.035.1310 Implementação de ações voltadas a garantia dos 
direitos e combate a homofobia e proteção da 
população LGBT 

- 2.000   2.000 

08.122.035.2307 Manutenção dos Conselhos de Direitos 2.000 -   2.000 

08.243.035.2308 Manutenção dos Conselhos Tutelares 5.490.000 -   5.490.000 

08.334.035.2311 Manutenção dos serviços de intermediação de 

mão 
4.598.000 -   - 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 10.090.000 8.000 10.098.000 5.494.000 

Total do NOF – SEMPS 23.697.000 8.000 23.705.000 29.876.000 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS 

5210 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

521010 Gestora do Fundo – GF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 

Total Prog. 

Trabalho 

Total 

QDD 

08.244.014.1330 Implantação de Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS 

  1.100.000   1.100.000 

08.244.014.1331 Implantação de Ajuris Móvel   20.000   20.000 

08.244.014.1332 Implantação de Shopping Social   80.000   80.000 

08.244.014.1333 Implantação do Bolsa Família Móvel   200.000   200.000 

08.244.014.1335 Implantação de centros de atendimento a 
população de rua (CREAS, Centro Pop, 
Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem) 

  1.657.000   1.657.000 

08.242.014.1336 Implantação de residência inclusiva pessoas 

com deficiência 
  1.512.000   1.512.000 

08.241.014.1337 Implantação de casa lar para idosos   532.000   532.000 

08.244.014.2334 Manutenção dos Serviços de Proteção e 
Atendimento Integral à Família e Indivíduos 

4.944.000     4.944.000 

08.244.014.2338 Aluguel Social para população de rua 120.000     120.000 

08.244.014.2339 Capacitação profissional à população em 
situação 

1.352.000     1.352.000 

08.244.014.2340 Manutenção dos serviços de proteção a pessoas 
em situação de vulnerabilidade e risco social 

4.575.000     4.575.000 

Subtotal do Programa 014 – Salvador Cidade Justa e Igualitária 10.991.000 5.101.000 16.092.000 16.092.000 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - FMAS 12.000.000     12.000.000 

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - FMAS  

6.000     6.000 

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo 

Municipal 
12.006.000   12.006.000 12.006.000 

08.244.035.1318 Implantação de Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de vínculo para crianças, 
adolescentes, idosos, intergeracional e pessoas 
com deficiência 

  4.000   4.000 

08.241.035.1319 Implantação de Centro de Convivência para 
Idosos 

  4.000   4.000 

08.242.035.1320 Implantação de Centro de Convivência para 

pessoas com deficiência 
  5.000   5.000 
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Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 

Total Prog. 

Trabalho 

Total 

QDD 

08.306.035.1325 Implantação de Restaurante Popular   8.000   8.000 

08.244.035.2321 Ampliação da estrutura de suporte da Central de 
Informações e atendimentos Social - CIAS 

8.000     8.000 

08.244.035.2322 Capacitação profissional para beneficiários do 
programa bolsa Família 

6.000     6.000 

08.244.035.2323 Capacitação profissional para pessoas em 

vulnerabilidade e risco social 
8.000     8.000 

08.244.035.2324 Ampliação de oferta de serviços socioassisten-
ciais e benefícios eventuais e continuados 

1.500.000     1.500.000 

08.244.035.2326 Manutenção dos Centros de Convivência 1.002.000     1.002.000 

08.306.035.2327 Manutenção do Restaurante Popular 1.800.000     1.800.000 

08.131.035.2328 Informação, educação e comunicação social 300.000     300.000 

08.244.035.2329 Proteção dos direitos da criança, do adolescente, 
da pessoa com deficiência e do idoso 

17.619.000     17.619.000 

08.244.035.2341 Manutenção dos equipamentos 
socioassistenciais 

13.182.000     13.182.000 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 35.425.000 21.000 35.446.000 35.446.000 

08.243.039.1354 Primeiro Passo - Ações de assistência social 
para a primeira infância 

  1.600.000   1.600.000 

Subtotal do Programa 039 - Mobilidade Social Soteropolitana   1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Total da GF – FMAS 58.422.000 6.722.000 65.144.000 65.144.000 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS 

5211 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 

521110 Gestora do Fundo – GF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 

Total Prog. 

Trabalho 

Total 

QDD 

08.243.035.1312 Proteção Social Especial voltada para crianças e 
adolescentes 

  3.462.000   3.462.000 

08.131.035.2313 Informação, educação e comunicação social 60.000     60.000 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 60.000 3.462.000 3.522.000 3.522.000 

Total da GF – FMDCA 60.000 3.462.000 3.522.000 3.522.000 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS 

5230 Fundação Cidade Mãe - FCM 

523002 Gerência Administrativa e Financeira – GERAF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 

Total Prog. 

Trabalho 

Total 

QDD 

08.243.014.1199 Reforma e equipagem de Centros de 
Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

  400.000   400.000 

08.243.014.1210 Reforma e equipagem das unidades de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens  

  500.000   500.000 

08.243.014.1242 Implantação de novos Centros de Convivência 
FCM de atendimento a crianças, adolescentes e 
jovens 

  100.000   100.000 

08.122.014.2204 Manutenção de Centros de Convivência FCM 
(Proteção Básica) de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

31.000     31.000 

08.1220142205 Manutenção do Programa Família Acolhedora 46.000     46.000 

08.122.014.2211 Manutenção das unidades de atendimento a 
crianças, adolescentes e jovens 

147.000     147.000 

Subtotal do Programa 014 - Salvador Cidade Justa e Igualitária 224.000 1.000.000 1.224.000 1.224.000 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - FCM 4.623.000     4.623.000 

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - FCM 

5.048.000     5.048.000 

08.126.015.2504 Manutenção de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

19.000     19.000 

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo 

Municipal 
9.690.000   9.690.000 9.690.000 
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Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 

Total Prog. 

Trabalho 

Total 

QDD 

08.243.023.1240 Reforma e equipagem de central de medidas 
socioeducativas em meio aberto 

  22.000   22.000 

08.243.023.2237 Capacitação dos profissionais na área de 
políticas assistenciais de crianças, adolescentes 
e jovens 

20.000     20.000 

08.243.023.2238 Capacitação profissional de jovens aprendizes e 
familiares da FCM 

25.000     25.000 

08.243.023.2241 Manutenção da central de medidas 
socioeducativas em meio aberto 

22.000     22.000 

Subtotal do Programa 023 - Assistência e Acompanhamento a 

Crianças e Adolescentes 
67.000 22.000 89.000 89.000 

08.243.033.1236 Reforma e ampliação da sede da FCM   19.000   19.000 

Subtotal do Programa 033 - Modernização Administrativa   19.000 19.000 19.000 

Total da GERAF – FCM 9.981.000 1.041.000 11.022.000 11.022.000 

Total Geral da SEMPS 92.160.000 11.233.000 103.393.000 109.564.000 

Fonte: Salvador (2014b; 2015e; 2015f). 
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APÊNDICE C – Resumo do orçamento das ações da Assistência Social de Salvador em 2016 
 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora  

24000 Casa Civil – CASA CIVIL 

240002 UG Casa Civil - Casa Civil – CASA CIVIL 

24002 CASA CIVIL - Casa Civil 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.243.0039.134800 Ações integradas de desenvolvimento da primeira 
infância 

  250.000   

08.244.0039.134700 Salve Salvador - implementação de ações integradas de 

mobilidade social 

  98.900.000   

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana   99.150.000 99.150.000 

Total da Casa Civil   99.150.000 99.150.000 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

50000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego – SEDES 

500002 UG SEDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego 

50002 SEDES - Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.334.0035.130901 Implantação dos serviços de intermediação de mão de 
obra  

  230.000   

08.334.0035.231101 Manutenção dos serviços de intermediação de mão de 

obra 

4.326.000     

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 4.326.000 230.000 4.556.000 

Total da SEDES 4.326.000 230.000 4.556.000 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária  

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 

520002 UG SEMPS - Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 

52002 SEMPS - Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.122.0015.200041 Administração de pessoal e encargos - SEMPS 8.697.000     

08.122.0015.200142 Manutenção dos serviços técnicos e administrativos – 
SEMPS 

10.553.000     

08.126.0015.250431 Manutenção de tecnologia da informação e comunicação  30.000     

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo Municipal 19.280.000   19.280.000 

08.243.0035.230801 Manutenção dos Conselhos Tutelares 6.090.000     

08.422.0035.131001 Implementação de ações voltadas a garantia dos direitos 
e combate a homofobia e proteção da população LGBT 

110.000     

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 6.200.000   6.200.000 

Total da UG SEMPS 25.480.000   25.480.000 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 
521010 UG FMAS FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.242.0014.133601 Implantação de residência inclusiva pessoas com 
deficiência 

  500.000   

08.244.0014.133001 Implantação de Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS 

  60.000   

08.244.0014.133201 Implantação de Shopping Social   1.130.000   

08.244.0014.133301 Implantação do Bolsa Família Móvel   63.000   

08.244.0014.233401 Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento 
Integral à Família e Indivíduos 

11.826.000     

08.244.0014.133501 Implantação de centros de atendimento a população de 
rua (CREAS, Centros Pop, Abrigos, Repúblicas e Casas 
de Passagem) 

  200.000   

08.244.0014.233801 Aluguel Social para população de rua 2.000.000     

08.244.0014.233901 Capacitação profissional à população em situação de rua 520.000     

08.244.0014.234001 Manutenção dos serviços de proteção a pessoas em 
situação de vulnerabilidade e risco social 

14.942.000     

Subtotal do Programa 014- Salvador Cidade Justa e Igualitária 29.288.000 1.953.000 31.241.000 
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Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.122.0015.200042 Administração de pessoal e encargo - FMAS  9.400.000     

08.122.0015.200143 Manutenção dos serviços técnicos e administrativos - FMAS 50.000     

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo Municipal 9.450.000   9.450.000 

08.122.0035.230702 Manutenção dos Conselhos de Direitos 2.000     

08.131.0035.232801 Informação, educação e comunicação social 10.000     

08.242.0035.132001 Implantação de Centro de Convivência para pessoas com 
deficiência 

  450.000   

08.244.0035.232201 Capacitação profissional para beneficiários do Programa 
Bolsa Família 

120.000     

08.244.0035.232301 Capacitação profissional para pessoas em vulnerabilidade e 
risco social 

340.000     

08.244.0035.232401 Ampliação de oferta de serviços socioassistenciais e 
benefícios eventuais e continuados  

620.000     

08.244.0035.232901 Proteção dos direitos da criança, do adolescente, da pessoa 
com deficiência e do idoso 

5.577.000     

08.244.0035.234101 Manutenção dos equipamentos socioassistenciais  14.210.000     

08.306.0035.132501 Implantação de Restaurante Popular   120.000   

08.306.0035.232701 Manutenção do Restaurante Popular 15.000     

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 20.894.000 570.000 21.464.000 

08.243.0039.13540
1 

Primeiro Passo - ações de assistência social para a primeira 
infância  

  20.000.000   

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana   20.000.000 20.000.000 

Total do FMAS 59.632.000 22.523.000 82.155.000 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 

521110 UG FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 
52110 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.131.0035.231301 Informação, educação e comunicação social 283.000     

08.243.0035.131201 Proteção social especial voltada para crianças e adolescentes   1.620.000   

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 283.000 1.620.000 1.903.000 

Total do FMDCA 283.000 1.620.000 1.903.000 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 
523002 UG FCM - Fundação Cidade Mãe - FCM  
52302 FCM - Fundação Cidade Mãe  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.122.0014.220401 Manutenção de Centros de Convivência FCM (Proteção 
Básica) de atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

108.000     

08.122.0014.220501 Manutenção do Programa Família Acolhedora  42.000     

08.122.0014.221101 Manutenção das unidades de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

136.000     

08.243.0014.119901 Reforma e equipagem de Centros de Convivência FCM de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

  159.000   

08.243.0014.121001 Reforma e equipagem das unidades de atendimento a 
crianças, adolescentes e jovens 

  180.000   

08.243.0014.124201 Implantação de novos Centros de Convivência FCM de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

  100.000   

Subtotal do Programa 014- Salvador Cidade Justa e Igualitária 286.000 439.000 725.000 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08122.0015.200143 Administração de pessoal e encargos - FCM 5.044.000     

08.122.0015.200144 Manutenção dos serviços técnicos e administrativos - FCM 2.899.000     

08.126.0015.250432 Manutenção de tecnologia da informação e comunicação 18.000     

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo Municipal 7.961.000   7.961.000 
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Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

08.243.0023.223701 Capacitação dos profissionais na área de políticas 
assistenciais de crianças, adolescentes e jovens 

10.000     

08.243.0023.223801 Capacitação profissional de jovens aprendizes e 
familiares da FCM 

10.000     

Subtotal do Programa 023- Assistência e Acompanhamento a Crianças e 

Adolescentes 

20.000   20.000 

08.243.0033.123601 Reforma e ampliação da sede da FCM   41.000   

Subtotal do Programa 033- Modernização Administrativa   41.000 41.000 

Total da FCM 8.267.000 480.000 8.747.000 

Total da SEMPS  93.662.000 24.623.000 118.285.000 

Total Geral 97.988.000 124.003.000 221.991.000 

Fonte: Salvador (2015c; 2016c). 
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APÊNDICE D – Resumo do orçamento das ações da Assistência Social de Salvador em 2017 
 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

24000 Casa Civil  

240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil – CASA CIVIL 

24002 CASA CIVIL - Casa Civil  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 

Total Prog. 

Trabalho 

Total 

 QDD 

08.244.0039.134700 
Salve Salvador - implementação de ações 
integradas de mobilidade social 

- 100.000 100.000 100.000 

08.244.0039.134800 
Ações integradas de desenvolvimento da 

primeira infância 
- 100.000 100.000 - 

08.244.0039.138200 Projeto Salvador Social - 487.000 487.000 487.000 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana - 687.000 687.000 587.000 

Total da Casa Civil - 687.000 687.000 587.000 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 

520002 UG SEMPS - Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 

52002 SEMPS - Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 

Total Prog. 

Trabalho 

Total 

 QDD 

08.122.0015.200041 
Administração de pessoal e encargos – 
SEMPS 

18.285.000 - 18.285.000 17.910.000 

08.122.0015.200142 
Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos – SEMPS 

12.054.000 - 12.054.000 11.554.000 

08.126.0015.250431 
Manutenção de tecnologia da informação e 
comunicação 

30.000 - 30.000 30.000 

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo 

Municipal 
30.369.000 - 30.369.000 29.494.000 

08.122.0035.230701 Manutenção dos Conselhos de Direitos 10.000 - 10.000 10.000 

08.243.0035.230801 Manutenção dos Conselhos Tutelares 8.559.000 - 8.559.000 8.559.000 

08.422.0035.131001 
Implementação de ações voltadas a 
garantia dos direitos e combate a 
homofobia e proteção da população LGBT 

- 10.000  10.000 10.000 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 8.569.000 10.000 8.579.000 8.579.000 

Total da UG SEMPS 38.938.000 10.000 38.948.000 38.073.000 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza  

521010 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 

Total Prog. 

Trabalho 

Total 

 QDD 

08.241.0014.133701 Implantação de casa lar para idosos - 532.000 532.000 532.000 

08.242.0014.133601 
Implantação de residência inclusiva 
pessoas com deficiência 

- 904.000 904.000 904.000 

08.244.0014.133101 Implantação de Ajuris Móvel - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

08.244.0014.133301 Implantação do Bolsa Família Móvel - 63.000 63.000 63.000 

08.244.0014.233401 
Manutenção dos Serviços de Proteção e 
Atendimento Integral à Família e Indivíduos 

10.200.000 
 

10.200.000 10.200.000 

08.244.0014.133501 
Implantação de centros de atendimento a 
população de rua (CREAS, Centro Pop, 
Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem) 

- 256.000 256.000 256.000 

08.244.0014.233801 Aluguel Social para população de Rua  2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 

08.244.0014.233901 
Capacitação profissional à população em 
situação de rua  

1.681.000 - 1.681.000 1.681.000 

08.244.0014.234001 
Manutenção dos serviços de proteção a 
pessoas em situação de vulnerabilidade e 
risco social 

16.735.000 - 16.735.000 16.735.000 

08.244.0014.137800 Reforma de equipamentos socioassistenciais  - 432.000 432.000 432.000 

08.244.0014.138100 
Cuidar - ações de inclusão, 
desenvolvimento e assistência social 

- 900.000 900.000 900.000 

Subtotal do Programa 014 - Salvador Cidade Justa e Igualitária 30.616.000 4.087.000 34.703.000 34.703.000 
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Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

Total 

 QDD 

08.122.0015.200143 
Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - FMAS 

2.000.000 -  2.000.000 2.000.000 

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo 

Municipal 
2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 

08.131.0035.232801 
Informação, educação e comunicação 

social 
200.000 - 200.000 200.000 

08.244.0035.131801 

Implantação de Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculo para 
crianças. adolescentes, idosos, 
intergeracional e pessoas com Deficiência 

- 14.000 14.000 14.000 

08.244.0035.232101 
Ampliação da estrutura de Suporte da 
Central de Informações e Atendimentos 

Sociais – CIAS 

20.000 - 20.000 20.000 

08.244.0035.232201 
Capacitação profissional para 
beneficiários do Programa Bolsa Família  

114.000 - 114.000 114.000 

08.244.0035.232301 
Capacitação profissional para pessoas em 
vulnerabilidade e risco social 

20.000 - 20.000 20.000 

08.244.0035.232401 

Ampliação de oferta de serviços 

socioassistenciais e benefícios eventuais e 
continuados 

8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 

08.244.0035.232601 Manutenção dos Centros de Convivência  1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 

08.244.0035.232901 
Proteção dos direitos da criança, do 
adolescente, da pessoa com deficiência e 
do idoso 

10.058.000 - 10.058.000 10.058.000 

08.244.0035.234101 
Manutenção dos equipamentos 
socioassistenciais 

16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 

08.306.0035.232701 Manutenção do Restaurante Popular 1.532.000 - 1.532.000 1.532.000 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 36.944.000 14.000 36.958.000 36.958.000 

08.243.0039.135401 
Primeiro Passo - ações de assistências 
social para a primeira infância 

- 20.000.000 - 20.000.000 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana   20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Total da UG FMAS 69.560.000 24.101.000 93.661.000 93.661.000 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate á Pobreza - SEMPS 

521110 UG FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos  da Criança e do Adolescente - FMDAC 

52110 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos  da Criança e do Adolescente 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

Total 

 QDD 

08.131.0035.231301 
Informação, educação e comunicação 
social 

360.000 -  360.000  360.000 

08.243.0035.131201 
Proteção Social Especial voltados para 

crianças e adolescentes  
- 1.896.000  1.896.000  1.896.000 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 360.000 1.896.000 2.256.000 2.256.000 

Total da UG FMDAC 360.000 1.896.000 2.256.000 2.256.000 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 

521210 UG FMPI - Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI 

52120 FMPI - Fundo Municipal da Pessoa Idosa  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

Total 

 QDD 

08.241.0014.238400 
Implantação e operacionalização do 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI 

60.000 - - 60.000 

Subtotal do Programa 014- Salvador Cidade Justa e 

Igualitária 
60.000 - 60.000 60.000 

Total da UG FMPI 60.000 - 60.000 60.000 

Total da SEMPS 108.918.000 26.007.000 134.925.000 134.050.000 
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Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

58000 Secretaria Municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude - SPMJ  

580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude 

58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

Total 

 QDD 

08.243.0039.134801 
Ações integradas de desenvolvimento da 
primeira infância 

- - - 100.000 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana - - - 100.000 

Total da UG SPMJ - - - 100.000 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

58000 Secretaria Municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude - SPMJ  

583002 UG FCM - Fundação Cidade Mãe - FCM 

58302 FCM - Fundação Cidade Mãe  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Manutenção 

(Atividades) 

Ampliação 

(Projetos) 
Total 

Total 

 QDD 

08.122.0014.220401 
Manutenção de Centros de Convivência 
FCM (Proteção Básica) de atendimento a 
crianças, e adolescentes e jovens 

117.000 - 117.000 117.000 

08.122.0014.220501 
Manutenção do Programa Família 
Acolhedora 

248.000 - 248.000 248.000 

08.122.0014.221101 
Manutenção das unidades de atendimento 

a crianças, adolescentes e jovens 
254.000 - 254.000 254.000 

08.243.0014.119901 
Reforma e equipagem de Centros de 
Convivência FCM de atendimento a 
crianças, adolescentes e jovens  

20.000 - 20.000 20.000 

08.243.0014.121001 
Reforma e equipagem das unidades de 
atendimento a crianças, adolescentes e 
jovens  

- 30.000 30.000 30.000 

08.243.0014.124201 
Implantação de novos Centros de 
Convivência FCM de atendimento a 
crianças, adolescentes e jovens 

- 120.000 20.000 20.000 

Subtotal do Programa 014- Salvador Cidade Justa e 

Igualitária 
639.000 50.000 689.000 689.000 

08.122.0015.200043 
Administração de pessoal e encargos - 

FCM  
5.110.000 - 5.110.000 5.110.000 

08.122.0015.200144 
Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - FCM 

4.807.000 - 4.807.000 4.807.000 

08.126.0015.250432 
Manutenção de tecnologia da informação 
e comunicação  

14.000 - 14.000 14.000 

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo 

Municipal 
9.931.000 - 9.931.000 9.931.000 

08.243.0023.223701 
Capacitação dos profissionais na área de 
políticas assistenciais de crianças, 
adolescentes e jovens 

10.000 
 

10.000 10.000 

08.243.0023.223801 
Capacitação profissional de jovens 
aprendizes e familiares da FCM 

10.000 
 

10.000 10.000 

Subtotal do Programa 023- Assistência e Acompanhamento a 

Crianças e Adolescentes 
20.000 -  20.000 20.000 

08.243.0033.123601 Reforma e ampliação da sede da FCM   10.000 - 10.000 

Subtotal do Programa 033- Modernização Administrativa   10.000 10.000 10.000 

Total da UG FCM 10.590.000 60.000 10.650.000 10.650.000 

Total da SPMJ  10.590.000  60.000 10.650.000 10.750.000 

Total Geral      146.262.000 145.387.000 

Fonte: Salvador (2016b; 2017b). 
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APÊNDICE E – Resumo comparativo entre os valores orçados e gastos com ações da 

Assistência Social em Salvador (2014) 
Órgão/Unidade 

Orçamentária 

46 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS 

460002 Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira – NOF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - SEMPS 12.135.000 13.468.305 1.333.305 +11,0% 

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos – SEMPS 

2.402.000 5.821.575 3.419.575 +142,4% 

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo Municipal 14.537.000 19.289.880 +4.752.880 132,7% 

08.422.035.1310 
Implementação de ações voltadas a garantia dos 
direitos e combate a homofobia e proteção da 
população LGBT 

2.000 - -2.000 -100,0% 

08.122.035.2307 Manutenção dos Conselhos de Direitos 2.000 - -2.000 -100,0% 

08.243.035.2308 Manutenção dos Conselhos de Tutelares 3.234.000 3.889.098 655.098 +20,3% 

08.334.035.2311 
Manutenção dos serviços de intermediação de mão 
de obra 

4.760.000 2.115.605 -2.644.395 -55,6% 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 7.998.000 6.004.703 -1.993.297 -24,9% 

Total do NOF 22.533.000 25.294.583 +2.759.583 +12,2% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

46 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS  

4610 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS  

461010 Gestora do Fundo – GF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.244.014.1330 Implantação de Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS 

486.000 - -486.000 -100% 

08.244.014.1331 Implantação de Ajuris Móvel 100.000 - -100.000 -100% 

08.244.014.1332 Implantação de Shopping Social 81.000 - -81.000 -100% 

08.244.014.1333 Implantação do Bolsa Família Móvel 1.650.000 - -1.650.000 -100% 

08.244.014.1335 Implantação de centros de atendimento a 
população de rua (CREAS, Centro Pop, abrigos, 
repúblicas e casas de passagem) 

6.277.000 - -6.277.000 -100% 

08.242.014.1336 Implantação de residência inclusiva pessoas com 
deficiência 

1.008.000 - -1.008.000 -100% 

08.241.014.1337 Implantação de casa lar para idosos 504.000 - -504.000 -100% 

08.244.014.2334 Manutenção de serviços de Proteção e 
Atendimento Integral à Família e Indivíduos 

8.767.000 12.671.872 3.904.872 +45% 

08.244.014.2338 Aluguel social para população de rua 2.160.000 557.984 -1.602.016 -74% 

08.244.014.2339 Capacitação profissional à população em situação 
de rua 

1.144.000 - -1.144.000 -100% 

08.244.014.2340 Manutenção dos serviços de proteção a pessoas 
em situação de vulnerabilidade e risco social 

14.104.000 11.252.896 -2.851.104 -20% 

Subtotal do Programa 014 - Salvador Cidade Justa e Igualitária 36.281.000 24.482.752 -11.798.248 -33% 

08.244.035.1318 Implantação de Serviços de Convivência e 
Fortale-cimento de Vínculo para crianças, 
adolescentes, idosos, intergeracional e pessoas 
com deficiência 

150.000 - -150.000 -100% 

08.241.035.1319 Implantação de Centro de Convivência para 
idosos 

250.000 - -250.000 -100% 

08.242.035.1320 Implantação de centro de convivência para 

pessoas com deficiência 
50.000 - -50.000 -100% 

08.244.035.2321 Ampliação da estrutura de suporte de Central de 
Informações e Atendimentos Social - CIAS 

1.720.000 -  -1.720.000 -100% 

08.244.035.2322 Capacitação profissional para beneficiários do 
Programa Bolsa Família 

1.720.000 -  -1.720.000 -100% 

08.244.035.2323 Capacitação profissional para pessoas em 

vulnerabilidade e risco social 
3.110.000 -  -3.110.000 -100% 

08.244.035.2324 Ampliação de oferta de serviços socioassistenciais 
e benefícios eventuais e continuados 

1.300.000 1.861.355 561.355 +43% 

08.244.035.2326 Manutenção dos Centros de Convivência 480.000 - -480.000 -100% 

08.131.035.2328 Informação, educação e comunicação social 600.000 27.600 -572.400 -95% 



175 
 

 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.244.035.2329 Proteção dos direitos da criança, do adolescente, 
da pessoa com deficiência e do idoso 

12.070.000 7.307.143 -4.762.857 -39% 

08.244.035.2341 Manutenção dos equipamentos socioassistenciais 8.300.000 13.248.170 4.948.170 +60% 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 29.750.000 22.444.268 -7.305.732 -25% 

Total da GF – FMAS 66.031.000 46.927.019 -19.103.981 -29% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

46 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS  

4611 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA 

461110 Gestora do Fundo – GF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.243.035.1312 Proteção Social Especial voltada para crianças e 
adolescentes 

3.274.000 406.493 -2.867.507 -88% 

08.131.035.2313 Informação, educação e comunicação social 60.000 - -60.000 -100% 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 3.334.000 406.493 -2.927.507 -88% 

Total da GF – FMDCA 3.334.000 406.493 -2.927.507 -88% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

46 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza – SEMPS 

4630 Fundação Cidade Mãe - FCM 

463002 Gerência Administrativa e Financeira – GERAF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.243.014.1199 Reforma e equipagem de Centros de 
Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

400.000 - -400.000 -100% 

08.243.014.1210 Reforma e equipagem das unidades de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

600.000 - -600.000 -100% 

08.243.014.1242 Implantação de novos Centros de Convivência 
FCM de atendimento a crianças, adolescentes e 
jovens 

200.000 153.222 -46.778 -23% 

08.122.014.2204 Manutenção de Centros de Convivência FCM 

(Proteção Básica) de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

2.400.000 878.520 -1.521.480 -63% 

08.122.014.2205 Manutenção do Programa Família Acolhedora 240.000 12.829 -227.171 -95% 

08.122.014.2211 Manutenção das unidades de atendimento a 
crianças, adolescentes e jovens 

2.350.000 772.853 -1.577.147 -67% 

Subtotal do Programa 014 - Salvador Cidade Justa e Igualitária 6.190.000 1.817.424 -4.372.576 -71% 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - FCM 4.385.000 4.255.795 -129.205 -3% 

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - FCM 

2.641.000 2.461.406 -179.594 -7% 

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo 

Municipal 
7.026.000 6.717.201 -308.799 -4% 

08.243.023.1240 Reforma e equipagem de central de medidas 
socioeducativas em meio aberto 

 151.000 - -151.000 -100% 

08.243.023.2237 Capacitação dos profissionais na área de políticas 
assistência de crianças, adolescentes e jovens 

30.000 - -30.000 -100% 

08.243.023.2238 Capacitação profissional de jovens aprendizes e 
familiares da FCM 

131.000 - -131.000 -100% 

08.243.023.2239 Manutenção do Programa Central de Vagas e 

Regulação e Acolhimento Emergencial de 
crianças e adolescentes 

143.000 - -143.000 -100% 

08.243.023.2241 Manutenção da Central de Medidas 
Socioeducativas em meio aberto 

101.000 21.160 -79.840 -79% 

Subtotal do Programa 023 - Assistência e Acompanhamento a 

Crianças e Adolescentes 
556.000 21.160 -534.840 -96% 

08.243.033.1236 Reforma e ampliação da sede da FCM 330.000 - -330.000 -100% 

Subtotal do Programa 033 - Modernização Administrativa 330.000 - -330.000 -100% 

Total da GERAF - FCM  14.102.000 8.555.785 -5.546.215 -39% 

Total Geral da SEMPS 106.002.000 81.183.880 24.818.120 -23% 

Fontes: Salvador (2013c; 2014c). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: 

http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 2018.  
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APÊNDICE F – Resumo comparativo entre os valores orçados e gastos com ações da 

Assistência Social em Salvador (2015) 
 

Órgão/Unidade 

Orçamentária 

50000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego – SEDES 

5200002 UG SEDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego – SEDES 

Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.334.035.1101 Manutenção dos serviços de intermediação de 

mão-de-obre(2) 
- 2.764.863 +2.764.863 n/a 

Subtotal do Programa 035 – Salvador Cidadã - 2.764.863 +2.764.863 n/a 

Total da UG SEDES - 2.764.863 +2.764.863 n/a 
 

Órgão/Unidade 

Orçamentária 

52 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza – SEMPS 

520002 Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira – NOF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - SEMPS 19.480.000 16.308.128 -3.171.872 -16% 

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - SEMPS 

4.887.000 9.102.909 4.215.909 +86% 

08.126.015.2504 Manutenção de tecnologia da informação e 

comunicação 
15.000 - -15.000 -100% 

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo 

Municipal 
24.382.000 25.411.037 1.029.037 +4% 

08.422.035.1310 Implementação de ações voltadas a garantia dos 
direitos e combate a homofobia e proteção da 
população LGBT 

2.000 - -2.000 -100% 

08.122.035.2307 Manutenção dos Conselhos de Direitos 2.000 21.440 19.440 +972% 

08.243.035.2308 Manutenção dos Conselhos Tutelares 5.490.000 4.254.239 -1.235.761 -23% 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 5.494.000 4275679 -1.218.321 -22% 

Total do NOF – SEMPS 29.876.000 29.686.716 -189.284 -1% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza – SEMPS 

5210 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

521010 Gestora do Fundo – GF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.244.014.1330 Implantação de Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS 

1.100.000 - -1.100.000 -100% 

08.244.014.1331 Implantação de Ajuris Móvel 20.000 - -20.000 -100% 

08.244.014.1332 Implantação de Shopping Social 80.000 - -80.000 -100% 

08.244.014.1333 Implantação do Bolsa Família Móvel 200.000 - -200.000 -100% 

08.244.014.1335 Implantação de centros de atendimento a 
população de rua (CREAS, Centro Pop, Abrigos, 
Repúblicas e Casas de Passagem) 

1.657.000 5.916 -1.651.084 -100% 

08.242.014.1336 Implantação de residência inclusiva pessoas com 
deficiência 

1.512.000 1.700 -1.510.300 -100% 

08.241.014.1337 Implantação de casa lar para idosos 532.000 - -532.000 -100% 

08.244.014.2334 Manutenção dos Serviços de Proteção e 
Atendimento Integral à Família e Indivíduos 

4.944.000 7.196.562 2.252.562 +46% 

08.244.014.2338 Aluguel Social para população de rua 120.000 411.621 291.621 +243% 

08.244.014.2339 Capacitação profissional à população em situação 1.352.000 191.931 -1.160.069 -86% 

08.244.014.2340 Manutenção dos serviços de proteção a pessoas 
em situação de vulnerabilidade e risco social 

4.575.000 14.602.448 10.027.448 +219% 

Subtotal do Programa 014 – Salvador Cidade Justa e Igualitária 16.092.000 22.410.178 6.318.178 +39% 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - FMAS 12.000.000 - -12.000.000 -100% 

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - FMAS  

6.000 - -6.000 -100% 

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo 

Municipal 
12.006.000 - 12.006.000 -100% 

08.244.035.1318 Implantação de Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de vínculo para crianças, 
adolescentes, idosos, intergeracional e pessoas 

com deficiência 

4.000 - -4.000 -100% 
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Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.241.035.1319 Implantação de Centro de Convivência para 
Idosos 

4.000 - -4.000 -100% 

08.242.035.1320 Implantação de Centro de Convivência para 
pessoas com deficiência 

5.000 - -5.000 -100% 

08.306.035.1325 Implantação de Restaurante Popular 8.000 - -8.000 -100% 

08.244.035.2321 Ampliação da estrutura de suporte da Central de 
Informações e atendimentos Social - CIAS 

8.000 -0 -8.000 -100% 

08.244.035.2322 Capacitação profissional para beneficiários do 
programa bolsa Família 

6.000 - -6.000 -100% 

08.244.035.2323 Capacitação profissional para pessoas em 
vulnerabilidade e risco social 

8.000 - -8.000 -100% 

08.244.035.2324 Ampliação de oferta de serviços socioassisten-
ciais e benefícios eventuais e continuados 

1.500.000 15.242.075 13.742.075 +916% 

08.244.035.2326 Manutenção dos Centros de Convivência 1.002.000 - -1.002.000 -100% 

08.306.035.2327 Manutenção do Restaurante Popular 1.800.000 64.733 -1.735.267 -96% 

08.131.035.2328 Informação, educação e comunicação social 300.000 - -300.000 -100% 

08.244.035.2329 Proteção dos direitos da criança, do adolescente, 
da pessoa com deficiência e do idoso 

17.619.000 6.805.263 -10.813.737 -61% 

08.244.035.2341 Manutenção dos equipamentos socioassistenciais 13.182.000 19.648.801 6.466.801 +49% 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 35.446.000 41.760.872 6.314.872 +18% 

08.243.039.1354 Primeiro Passo - Ações de assistência social para 
a primeira infância 

1.600.000 746.579 -853.421 -53% 

Subtotal do Programa 039 - Mobilidade Social Soteropolitana 1.600.000 746.579 -853.421 -53% 

Total da GF – FMAS 65.144.000 64.917.629 -226.371 - 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza – SEMPS 

5211 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 

521110 Gestora do Fundo – GF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.243.035.1312 Proteção Social Especial voltada para crianças e 
adolescentes 

3.462.000 1.286.583 -2.175.417 -63% 

08.131.035.2313 Informação, educação e comunicação social 60.000 57.000 -3.000 -5% 

Subtotal do Programa 035 - Salvador Cidadã 3.522.000 1.343.583 -2.178.417 -62% 

Total da GF – FMDCA 3.522.000 1.343.583 -2.178.417 -62% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS 

5230 Fundação Cidade Mãe - FCM 

523002 Gerência Administrativa e Financeira – GERAF 

Categoria de 

Programação 
Subação/Grupo de Despesa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.243.014.1199 Reforma e equipagem de Centros de Convivência 
FCM de atendimento a crianças, adolescentes e 
jovens 

400.000 11.611 -388.389 -97% 

08.243.014.1210 Reforma e equipagem das unidades de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens  

500.000 4.154 -495.846 -99% 

08.243.014.1242 Implantação de novos Centros de Convivência 
FCM de atendimento a crianças, adolescentes e 

jovens 

100.000 4.546 -95.454 -95% 

08.122.014.2204 Manutenção de Centros de Convivência FCM 
(Proteção Básica) de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens 

31.000 13.999 -17.001 -55% 

08.1220142205 Manutenção do Programa Família Acolhedora 46.000 - -46.000 -100% 

08.122.014.2211 Manutenção das unidades de atendimento a 

crianças, adolescentes e jovens 
147.000 125.287 -21.713 -15% 

Subtotal do Programa 014 - Salvador Cidade Justa e Igualitária 1.224.000 159.597 -1.064.403 -87% 

08.122.015.2000 Administração de pessoal e encargos - FCM 4.623.000 4.669.644 46.644 +1% 

08.122.015.2001 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos – FCM 

5.048.000 4.195.195 -852.805 -17% 

08.126.015.2504 Manutenção de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

19.000 - -19.000 -100% 
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Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo 

Municipal 
9.690.000 8.864.839 -825.161 -9% 

08.243.023.1240 Reforma e equipagem de central de medidas 
socioeducativas em meio aberto 

22.000 - -22.000 -100% 

08.243.023.2237 Capacitação dos profissionais na área de políticas 
assistenciais de crianças, adolescentes e jovens 

20.000 - -20.000 -100% 

08.243.023.2238 Capacitação profissional de jovens aprendizes e 

familiares da FCM 
25.000 - -25.000 -100% 

08.243.023.2241 Manutenção da central de medidas 
socioeducativas em meio aberto 

22.000 13.654 -8.346 -38% 

Subtotal do Programa 023 - Assistência e Acompanhamento a 

Crianças e Adolescentes 
89.000 13.654 -75.346 -85% 

08.243.033.1236 Reforma e ampliação da sede da FCM 19.000 - -19.000 -100% 

Subtotal do Programa 033 - Modernização Administrativa 19.000 - -19.000 -100% 

Total da GERAF – FCM 11.022.000 9.038.090 -1.983.910 -18% 

Total Geral  109.564.000 104.986.018 -4.577.982 -4% 

Fonte: Salvador (2014b; 2015e; 2015f). 

Notas: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: 

http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 

2018. 

2 – A ação Manutenção dos serviços de intermediação de mão de obra foi incialmente prevista no Programa de 

Trabalho da SEMPS no orçamento de seguridade social, na LOA 2015. Posteriormente, foi alocado ao 

orçamento fiscal da SEDES no QDD/2015. 
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APÊNDICE G – Resumo comparativo entre os valores orçados e gastos com ações da 

Assistência Social em Salvador (2016) 
 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora  

24000 Casa Civil – CASA CIVIL 

240002 UG Casa Civil - Casa Civil – CASA CIVIL 

24002 CASA CIVIL - Casa Civil 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.243.0039.134800 Ações integradas de desenvolvimento da 
primeira infância 

250.000 - -250.000 -100% 

08.244.0039.134700 Salve Salvador - implementação de ações 

integradas de mobilidade social 
98.900.000 - -98.900.000 -100% 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana 99.150.000 - -99.150.000 -100% 

Total da Casa Civil 99.150.000 - -99.150.000 -100% 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

50000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego – SEDES 

500002 UG SEDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego 
50002 SEDES - Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.334.0035.130901 Implantação dos serviços de intermediação de 
mão de obra  

230.000 142.823 -87.177 -38% 

08.334.0035.231101 Manutenção dos serviços de intermediação de 
mão de obra 

4.326.000 2.095.890 -2.230.110 -52% 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 4.556.000 2.238.713 -2.317.287 -51% 

Total da SEDES 4.556.000 2.238.713 -2.317.287 -51% 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária  

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 

520002 UG SEMPS - Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 

52002 SEMPS - Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.122.0015.200041 Administração de pessoal e encargos – 
SEMPS 

8.697.000 19.291.786 10.594.786 +122% 

08.122.0015.200142 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos – SEMPS 

10.553.000 8.484.108 -2.068.892 -20% 

08.126.0015.250431 Manutenção de tecnologia da informação e 
comunicação  

30.000 - -30.000 -100% 

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo 

Municipal 
19.280.000 27.775.894 8.495.894 +44% 

08.243.0035.230801 Manutenção dos Conselhos Tutelares 6.090.000 3.859.729 -2.230.271 -37% 

08.422.0035.131001 Implementação de ações voltadas a garantia 
dos direitos e combate a homofobia e 
proteção da população LGBT 

110.000 - -110.000 -100% 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 6.200.000 3.859.729 -2.340.271 -38% 

Total da UG SEMPS 25.480.000 31.635.623 6.155.623 +24% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 
521010 UG FMAS FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.242.0014.133601 Implantação de residência inclusiva pessoas 
com deficiência 

500.000 - -500.000 -100% 

08.244.0014.133001 Implantação de Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS 

60.000 - -60.000 -100% 

08.244.0014.133201 Implantação de Shopping Social 1.130.000 - -1.130.000 -100% 

08.244.0014.133301 Implantação do Bolsa Família Móvel 63.000 - -63.000 -100% 

08.244.0014.233401 Manutenção dos Serviços de Proteção e 

Atendimento Integral à Família e Indivíduos 
11.826.000 14.581.002 2.755.002 +23% 

08.244.0014.133501 Implantação de centros de atendimento a 
população de rua (CREAS, Centros Pop, 
Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem) 

200.000 1.070 -198.930 -99% 
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Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.244.0014.233801 Aluguel Social para população de rua 2.000.000 1.627.372 -372.628 -19% 

08.244.0014.233901 Capacitação profissional à população em 
situação de rua 

520.000 11.069.551 10.549.551 +2.029% 

08.244.0014.234001 Manutenção dos serviços de proteção a 
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco 

social 

14.942.000 16.714.310 1.772.310 +12% 

Subtotal do Programa 014- Salvador Cidade Justa e Igualitária 31.241.000 43.993.305 12.752.305 +41% 

08.122.0015.200042 Administração de pessoal e encargo - FMAS  9.400.000 294.177 -9.105.823 -97% 

08.122.0015.200143 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos – FMAS 

50.000 1.928.229 1.878.229 +3.756% 

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo 

Municipal 
9.450.000 2.222.406 -7.227.594 -76% 

08.122.0035.230702 Manutenção dos Conselhos de Direitos 2.000 - -2.000 -100% 

08.131.0035.232801 Informação, educação e comunicação social 10.000 - -10.000 -100% 

08.242.0035.132001 Implantação de Centro de Convivência para 
pessoas com deficiência 

450.000 - -450.000 -100% 

08.244.0035.232201 Capacitação profissional para beneficiários do 
Programa Bolsa Família 

120.000 - -120.000 -100% 

08.244.0035.232301 Capacitação profissional para pessoas em 
vulnerabilidade e risco social 

340.000 - -340.000 -100% 

08.244.0035.232401 Ampliação de oferta de serviços 
socioassistenciais e benefícios eventuais e 
continuados  

620.000 8.425.720 7.805.720 +1.259% 

08.244.0035.232901 Proteção dos direitos da criança, do 
adolescente, da pessoa com deficiência e do 
idoso 

5.577.000 - -5.577.000 -100% 

08.244.0035.234101 Manutenção dos equipamentos 
socioassistenciais  

14.210.000 18.211.288 4.001.288 +28% 

08.306.0035.132501 Implantação de Restaurante Popular 120.000 - -120.000 -100% 

08.306.0035.232701 Manutenção do Restaurante Popular 15.000 - -15.000 -100% 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 21.464.000 26.637.008 5.173.008 +24% 

08.243.0039.135401 Primeiro Passo - ações de assistência social 
para a primeira infância  

 20.000.000 21.534.001 1.534.001 +8% 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana 20.000.000 21.534.001 1.534.001 +8% 

Total do FMAS 82.155.000 94.386.720 12.231.720 +15% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 

521110 UG FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 
52110 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.131.0035.231301 Informação, educação e comunicação social 283.000 182.940 -100.060 -35% 

08.243.0035.131201 Proteção social especial voltada para crianças 
e adolescentes 

1.620.000 2.309.523 689.523 +43% 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 1.903.000 2.492.463 589.463 +31% 

Total do FMDCA 1.903.000 2.492.463 589.463 +31% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 
523002 UG FCM - Fundação Cidade Mãe - FCM  
52302 FCM - Fundação Cidade Mãe  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.122.0014.220401 Manutenção de Centros de Convivência FCM 
(Proteção Básica) de atendimento a crianças, 

adolescentes e jovens 

108.000 924.803 816.803 +756% 

08.122.0014.220501 Manutenção do Programa Família Acolhedora  42.000 - -42.000 -100% 

08.122.0014.221101 Manutenção das unidades de atendimento a 
crianças, adolescentes e jovens 

136.000 186.683 50.683 +37% 

08.243.0014.119901 Reforma e equipagem de Centros de 
Convivência FCM de atendimento a crianças, 

adolescentes e jovens 

159.000 - -159.000 -100% 
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Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.243.0014.121001 Reforma e equipagem das unidades de 
atendimento a crianças, adolescentes e jovens 

180.000 
- -180.000 -100% 

08.243.0014.124201 Implantação de novos Centros de Convivência 
FCM de atendimento a crianças, adolescentes e 
jovens 

100.000 - -100.000 -100% 

Subtotal do Programa 014- Salvador Cidade Justa e Igualitária 725.000 1.111.486 386.486 +53% 

08122.0015.200043 Administração de pessoal e encargos - FCM 5.044.000 4.608.325 -435.675 -9% 

08.122.0015.200144 Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos – FCM 

2.899.000 4.401.654 1.502.654 +52% 

08.126.0015.250432 Manutenção de tecnologia da informação e 
comunicação 

18.000 - -18.000 -100% 

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo Municipal 7.961.000 9.009.979 1.048.979 +13% 

08.243.0023.223701 Capacitação dos profissionais na área de 
políticas assistenciais de crianças, adolescentes 
e jovens 

10.000 - -10.000 -100% 

08.243.0023.223801 Capacitação profissional de jovens aprendizes e 
familiares da FCM 

10.000 - -10.000 -100% 

Subtotal do Programa 023- Assistência e Acompanhamento a 

Crianças e Adolescentes 
20.000 - -20.000 -100% 

08.243.0033.123601 Reforma e ampliação da sede da FCM 41.000 - -41.000 -100% 

Subtotal do Programa 033- Modernização Administrativa 41.000 - -41.000 -100% 

Total da FCM 8.747.000 10.121.465 1.374.465 +16% 

Total Geral 221.991.000 140.874.984 -81.116.016 -37% 

Fontes: Salvador (2015c; 2016c). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: 

http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 

ago. 2018. 
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APÊNDICE H – Resumo comparativo entre os valores orçado e gasto com ações da 

Assistência Social em Salvador (2017) 
 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

24000 Casa Civil  

240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil – CASA CIVIL 

24002 CASA CIVIL - Casa Civil  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.244.0039.134700 
Salve Salvador - implementação de ações 
integradas de mobilidade social 

100.000 - -100.000 -100% 

08.244.0039.138200 Projeto Salvador Social 487.000 - -487.000 -100% 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana 587.000 - -587.000 -100% 

Total da Casa Civil 587.000 - -587.000 -100% 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 

520002 UG SEMPS - Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 

52002 SEMPS - Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.122.0015.200041 Administração de pessoal e encargos – SEMPS 17.910.000 18.777.750 867.750 +5% 

08.122.0015.200142 
Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos – SEMPS 

11.554.000 29.235.037 17.681.037 +53% 

08.126.0015.250431 
Manutenção de tecnologia da informação e 
comunicação 

30.000 - -30.000 -100% 

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo 

Municipal 
29.494.000 48.012.787 18.518.787 +63% 

08.122.0035.230701 Manutenção dos Conselhos de Direitos 10.000 - -10.000 -100% 

08.243.0035.230801 Manutenção dos Conselhos Tutelares 8.559.000 4.189.332 -4.369.668 -51% 

08.422.0035.131001 
Implementação de ações voltadas a garantia 
dos direitos e combate a homofobia e proteção 
da população LGBT 

10.000 - -10.000 -100% 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 8.579.000 4189332 -4.389.668 -51% 

Total da UG SEMPS 38.073.000 52.202.120 14.129.120 +37% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza  

521010 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.241.0014.133701 Implantação de casa lar para idosos 532.000 - -532.000 -100% 

08.242.0014.133601 
Implantação de residência inclusiva pessoas 
com deficiência 

904.000 - -904.000 -100% 

08.244.0014.133101 Implantação de Ajuris Móvel 1.000.000 - -1.000.000 -100% 

08.244.0014.133301 Implantação do Bolsa Família Móvel 63.000 - -63.000 -100% 

08.244.0014.233401 
Manutenção dos Serviços de Proteção e 
Atendimento Integral à Família e Indivíduos 

10.200.000 5.914.544 -4.285.456 -42% 

08.244.0014.133501 
Implantação de centros de atendimento a 
população de rua (CREAS, Centro Pop, 
Abrigos, Repúblicas e Casas de Passagem) 

256.000 - -256.000 -100% 

08.244.0014.233801 Aluguel Social para população de Rua  2.000.000 3.077.938 1.077.938 +54% 

08.244.0014.233901 
Capacitação profissional à população em 
situação de rua  

1.681.000 - -1.681.000 -100% 

08.244.0014.234001 
Manutenção dos serviços de proteção  a 
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco 
social 

16.735.000 11.921.583 -4.813.417 -29% 

08.244.0014.137800 Reforma de equipamentos socioassistenciais  432.000 - -432.000 -100% 

08.244.0014.138100 
Cuidar - ações de inclusão, desenvolvimento e 
assistência social 

900.000 - -900.000 -100% 

Subtotal do Programa 014 - Salvador Cidade Justa e Igualitária 34.703.000 20.914.065 -13.788.935 -40% 

08.122.0015.200143 
Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - FMAS 

2.000.000 19.539 -1.980.461 -99% 

Subtotal do Programa 015 - Administração do Executivo Municipal 2.000.000 19.539 -1.980.461 -99% 
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Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.131.0035.232801 Informação, educação e comunicação social 200.000 194.498 -5.502 -3% 

08.244.0035.131801 

Implantação de Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo para crianças. 
adolescentes, idosos, intergeracional e pessoas 
com Deficiência 

14.000 - -14.000 -100% 

08.244.0035.232101 
Ampliação da estrutura de Suporte da Central 
de Informações e Atendimentos Sociais - 
CIAS 

20.000 - -20.000 -100% 

08.244.0035.232201 
Capacitação profissional para beneficiários do 
Programa Bolsa Família  

114.000 - -114.000 -100% 

08.244.0035.232301 
Capacitação profissional para pessoas em 
vulnerabilidade e risco social 

20.000 - -20.000 -100% 

08.244.0035.232401 
Ampliação de oferta de serviços 
socioassistenciais e benefícios eventuais e 
continuados 

8.000.000 8.755.131 755.131 109% 

08.244.0035.232601 Manutenção dos Centros de Convivência  1.000.000 - -1.000.000 -100% 

08.244.0035.232901 
Proteção dos direitos da criança, do 
adolescente, da pessoa com deficiência e do 

idoso 

10.058.000 8.618.256 -1.439.744 -14% 

08.244.0035.234101 
Manutenção dos equipamentos 
socioassistenciais 

16.000.000 9.327.559 -6.672.441 -42% 

08.306.0035.232701 Manutenção do Restaurante Popular 1.532.000 - -1.532.000 -100% 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 36.958.000 26.895.444 -10.062.556 -27% 

08.243.0039.135401 
Primeiro Passo - ações de assistências social 
para a primeira infância 

20.000.000 16.052.048 -3.947.952 -20% 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana 20.000.000 16.052.048 -3.947.952 -20% 

Total da UG FMAS 93.661.000 63.881.096 -29.779.904 -32% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS 

521210 UG FMPI - Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI 

52120 FMPI - Fundo Municipal da Pessoa Idosa  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.241.0014.238400 
Implantação e operacionalização do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa - FMPI 

60.000 - -60.000 -100% 

Subtotal do Programa 014- Salvador Cidade Justa e Igualitária 60.000 - -60.000 -100% 

Total da UG FMPI 60.000 - -60.000 -100% 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

58000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate á Pobreza - SEMPS 

521110 UG FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos  da Criança e do Adolescente - FMDAC 

52110 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos  da Criança e do Adolescente 

08.131.0035.231301 Informação, educação e comunicação social 360.000 - - n/a 

08.243.0035.131201 
Proteção Social Especial voltada para crianças 

e adolescentes  
1.896.000 - - n/a 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã 2.256.000 - - n/a 

Total da UG FMDAC (transferida para a SPMJ)  2.256.000 - - n/a 

 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

58000 Secretaria Municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude - SPMJ  

580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude 

58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.243.0039.134801 
Ações integradas de desenvolvimento da 
primeira infância 

100.000 - -100.000 -100% 

08.243.0039.138900 
Ações de Assistência Social para a primeira 

infância – Primeiro Passo 
- 1.897673 +1.897.673 n/a 

Subtotal do Programa 039- Mobilidade Social Soteropolitana 100.000 1.897673- 1.797.673 n/a 

Total da UG SPMJ 100.000 1.897673- 1.797.673 n/a 
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Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

58000 Secretaria Municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude - SPMJ  

581110 UG FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos  da Criança e do Adolescente - FMDAC 

52110 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos  da Criança e do Adolescente 

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.131.0035.231301 Informação, educação e comunicação social - - -360.000 n/a 

08.243.0035.131201 
Proteção Social Especial voltada para crianças 

e adolescentes  
- 682.047 +682.047 n/a 

Subtotal do Programa 035- Salvador Cidadã - 682.047 +322.047 n/a 

Total da UG FMDAC - 682.047 +322.047 n/a 

Órgão/Unidade 

Orçamentária/ 

Gestora 

58000 Secretaria Municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude - SPMJ  

583002 UG FCM - Fundação Cidade Mãe - FCM 

58302 FCM - Fundação Cidade Mãe  

Categoria de 

Programação 
Subação/Programa 

Total QDD 

(R$1,00) 

Realizado
(1)

 

(R$1,00) 

Diferença 

(R$1,00) 

Diferença 

(%) 

08.122.0014.220401 
Manutenção de Centros de Convivência FCM 
(Proteção Básica) de atendimento a crianças, e 
adolescentes e jovens 

117.000 154.048 37.048 +32% 

08.122.0014.220501 Manutenção do Programa Família Acolhedora 248.000 - -248.000 -100% 

08.122.0014.221101 
Manutenção das unidades de atendimento a 
crianças, adolescentes e jovens 

254.000 264.256 10.256 +4% 

08.243.0014.119901 
Reforma e equipagem de Centros de 
Convivência FCM de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens  

20.000 - -20.000 -100% 

08.243.0014.121001 
Reforma e equipagem das unidades de 

atendimento a crianças, adolescentes e jovens  
30.000 - -30.000 -100% 

08.243.0014.124201 
Implantação de novos Centros de Convivência 
FCM de atendimento a crianças, adolescentes 
e jovens 

20.000 - -20.000 -100% 

Subtotal do Programa 014- Salvador Cidade Justa e Igualitária 689.000 418.304 -270.696 -39% 

08.122.0015.200043 Administração de pessoal e encargos - FCM  5.110.000 4.238.478 -871.522 -17% 

08.122.0015.200144 
Manutenção dos serviços técnicos e 
administrativos - FCM 

4.807.000 4.546.529 -260.471 -5% 

08.126.0015.250432 
Manutenção de tecnologia da informação e 
comunicação  

14.000 5.205 -8.795 -63% 

Subtotal do Programa 015- Administração do Executivo 

Municipal 
9.931.000 8.790.213 -1.140.787 -11% 

08.243.0023.223701 
Capacitação dos profissionais na área de 
políticas assistenciais de crianças, adolescentes 
e jovens 

10.000 - -10.000 -100% 

08.243.0023.223801 
Capacitação profissional de jovens aprendizes 
e familiares da FCM 

10.000 3.526 -6.474 -65% 

Subtotal do Programa 023- Assistência e Acompanhamento a 

Crianças e Adolescentes 
20.000 3.526 -16.474 -82% 

08.243.0033.123601 Reforma e ampliação da sede da FCM 10.000 - -10.000 -100% 

Subtotal do Programa 033- Modernização Administrativa 10.000 - -10.000 -100% 

Total da UG FCM 10.650.000 9.212.043 -1.437.957 -14% 

Total Geral 145.387.000 127.874.978 -17.512.022 -12% 

Fonte: Salvador (2016b; 2017b). 

Nota: 1 – Anexos da Lei 4.320/64. Disponível em: 

http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/DemonstracoesContabeis.aspx. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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ANEXO A – Responsabilidades comuns a todos os entes federativos no âmbito da ampliação 

da proteção social
63

  
 

 

Art. 12. Constituem responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios: 

I organizar e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas 

respectivas instâncias; 

II estabelecer prioridades e metas visando à prevenção e ao enfrentamento da pobreza, da desigualdade, das 

vulnerabilidades e dos riscos sociais; 

III normatizar e regular a política de assistência social em cada esfera de governo, em consonância com as 

normas gerais da União; 

IV elaborar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, contendo: a) ações de estruturação e aperfeiçoamento do 
SUAS em seu âmbito; b) planejamento e acompanhamento da gestão, organização e execução dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; 

V garantir o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de assistência social, 

conforme preconiza a LOAS;  

VI atender aos requisitos previstos no art. 30 e seu parágrafo único, da LOAS, com a efetiva instituição e 

funcionamento do: a) conselho de assistência social, de composição paritária entre governo e sociedade 

civil; b) fundo de assistência social constituído como unidade orçamentária e gestora, vinculado ao órgão 

gestor da assistência social, que também deverá ser o responsável pela sua ordenação de despesas, e com 

alocação de recursos financeiros próprios; c) Plano de Assistência Social; 

VII prover a infraestrutura necessária ao funcionamento do conselho de assistência social, garantindo recursos 

materiais, humanos e financeiros, inclusive para as despesas referentes a passagens e diárias de 

conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, no exercício de suas atribuições; 
VIII realizar, em conjunto com os conselhos de assistência social, as conferências de assistência social; 

IX estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS para a participação nas 

instâncias de controle social da política de assistência social; 

X promover a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da política de 

assistência social; 

XI instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social; 

XII assegurar recursos orçamentários e financeiros próprios para o financiamento dos serviços tipificados e 

benefícios assistenciais de sua competência, alocando- os no fundo de assistência social; 

XIII garantir que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com os Planos de Assistência Social e 

compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS; 

XIV dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência social; 
XV formular diretrizes e participar das definições sobre o financiamento e o orçamento da assistência social; 

XVI garantir a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela qualificação dos 

serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios; 

XVII garantir e organizar a oferta dos serviços socioassistenciais conforme Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais; 

XVIII definir os serviços socioassistenciais de alto custo e as responsabilidades dos entes de financiamento e 

execução; 

XIX estruturar, implantar e implementar a Vigilância Socioassistencial; 

XX definir os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços socioassistenciais, com 

respeito às diversidades em todas as suas formas de modo a garantir a atenção igualitária; 

XXI aprimorar a gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal - Cadastro Único; 

XXII gerir, de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de renda de sua 

competência; 

XXIII regulamentar os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do CNAS; 

XXIV implementar os protocolos pactuados na CIT; 

XXV promover a articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e o sistema de garantia de 

direitos; 

XXVI desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à política 

de assistência social, em especial para fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos 

territórios e o equacionamento da oferta de serviços em conformidade com a tipificação nacional; 

                                                             
63 NOB/SUAS 2012 – Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/nob_suas.pdf>. 

Acesso em: 20 out.2018. 
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XXVII implantar sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o 

aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme 

Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social; 

XXVIII manter atualizado o conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência 

Social - Rede SUAS; 

XXIX definir, em seu nível de competência, os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação; 

XXX elaborar, implantar e executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS; 

XXXI implementar a gestão do trabalho e a educação permanente; 

XXXII instituir e garantir capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, 

usuários e conselheiros de assistência social; 
XXXIII criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo;  

XXXIV atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência; 

XXXV assessorar e apoiar as entidades e organizações visando à adequação dos seus serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social às normas do SUAS. 
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ANEXO B – Responsabilidades exclusivas da União no âmbito da ampliação da proteção social64
  

 

 

Art. 13. São responsabilidades da União: 

I responder pela concessão e manutenção do Benefício de Prestação Continuada 

II - BPC definido no art. 203 da Constituição Federal; 

III coordenar a gestão do BPC, promovendo estratégias de articulação com os serviços, programas e projetos 

socioassistenciais e demais políticas setoriais; 

IV regulamentar e cofinanciar, em âmbito nacional, por meio de transferência regular e automática, na 

modalidade fundo a fundo, o aprimoramento da gestão, dos serviços, programas e projetos de proteção 

social básica e especial, para prevenir e reverter situações de vulnerabilidade social e riscos; 
V realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios para seu desenvolvimento; 

VI garantir condições financeiras, materiais e estruturais para o efetivo funcionamento da CIT e do CNAS; 

VII regular o acesso às seguranças de proteção social, conforme estabelecem a Política Nacional de 

Assistência Social - PNAS e esta NOB SUAS; 

VIII definir as condições e o modo de acesso aos direitos socioassistenciais, visando à sua universalização; 

IX propor diretrizes para a prestação dos serviços socioassistenciais, pactuá-las com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios e submetê-las à aprovação do CNAS; 

X orientar, acompanhar e monitorar a implementação dos serviços socioassistenciais tipificados 

nacionalmente, objetivando a sua qualidade; 

XI apoiar técnica e financeiramente os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na implementação dos 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, dos projetos de 

enfrentamento da pobreza e das ações socioassistenciais de caráter emergencial; 

XII coordenar e gerir a Rede SUAS; 

XIII coordenar em nível nacional o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família; 

XIV apoiar técnica e financeiramente os Estados, e o Distrito Federal e Municípios na implantação da 

vigilância socioassistencial; 

XV elaborar plano de apoio aos Estados e Distrito Federal com pendências e irregularidades junto ao SUAS, 

para cumprimento do plano de providências; 

XVI coordenar e manter atualizado cadastro de entidades de assistência social, de que trata o inciso XI, do art. 

19, da LOAS, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

XVII decidir sobre a concessão e renovação da certificação de entidade beneficente de assistência social no 
âmbito da assistência social; 

XVIII reconhecer as entidades e organizações integrantes da rede socioassistencial, por meio do vínculo SUAS; 

XIX apoiar técnica e financeiramente as entidades de representação nacional dos secretários estaduais e 

municipais de assistência social; 

XX normatizar o §3º do art. 6º- B da LOAS. 

Art. 14. A União apoiará financeiramente o aprimoramento à gestão descentralizada do Programa Bolsa Família 

e dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, respectivamente, por meio do Índice de 

Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF e do Índice de Gestão Descentralizada do 

Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS, para a utilização no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, conforme definido no §2º, art. 8º da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e no art. 12-A da Lei nº 

8.742, de 1993. 

  

                                                             
64 NOB/SUAS 2012 – Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/nob_suas.pdf>. 

Acesso em: 20 out.2018. 
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ANEXO C – Responsabilidades exclusivas do estado no âmbito da ampliação da proteção social65  

 

 

Art. 15. São responsabilidades dos Estados: 

I destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos 

benefícios eventuais de que trata o art. 22, da LOAS, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho 

Estadual de Assistência Social - CEAS; 

II cofinanciar, por meio de transferência regular e automática, na modalidade fundo a fundo os serviços, 

programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da gestão, em âmbito regional e local; 

III estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de 

serviços de assistência social; 
IV organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção social especial de média e alta 

complexidade, de acordo com o diagnóstico socioterritorial e os critérios pactuados na CIB e deliberados 

pelo CEAS; 

V  realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em sua esfera de abrangência e 

assessorar os Municípios para seu desenvolvimento; 

VI garantir condições financeiras, materiais e estruturais para o funcionamento efetivo da CIB e do CEAS; 

VII apoiar técnica e financeiramente os Municípios na implantação e na organização dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais; 

VIII apoiar técnica e financeiramente os Municípios para a implantação e gestão do SUAS, Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família; 

IX apoiar técnica e financeiramente os Municípios na implantação da vigilância socioassistencial; 
X municipalizar os serviços de proteção social básica executados diretamente pelos Estados, assegurando seu 

cofinanciamento, com exceção dos serviços socioassistenciais prestados no distrito estadual de 

Pernambuco, Fernando de Noronha, até que este seja emancipado; 

XI coordenar o processo de definição dos fluxos de referência e contrarreferência dos serviços regionalizados, 

acordado com os Municípios e pactuado na CIB; 

XII organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede socioassistencial nos âmbitos estadual e 

regional; 

XIII instituir ações preventivas e proativas de acompanhamento aos Municípios no cumprimento das normativas 

do SUAS, para o aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais pactuados nacionalmente; 

XIV participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e 
financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no 

cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB; 

XV elaborar plano de apoio aos Municípios com pendências e irregularidades junto ao SUAS, para 

cumprimento do plano de providências acordado nas respectivas instâncias de pactuação e deliberação; 

XVI elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e rregularidades do Estado junto ao 

SUAS, aprovado no CEAS e pactuado na CIT; 

XVII prestar as informações necessárias para a União no acompanhamento da gestão estadual; 

XVIII zelar pela boa e regular execução dos recursos da União transferidos aos Estados, executados direta ou 

indiretamente por este, inclusive no que tange à prestação de contas; 

XIX aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e 

avaliação pactuados; 

XX alimentar o Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo SUAS; 
XXI instituir plano estadual de capacitação e educação permanente; 

XXII acompanhar o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social, de que trata o inciso 

XI, do art. 19, da LOAS, em articulação com os Municípios de sua área de abrangência; 

XXIII apoiar técnica e financeiramente entidade de representação estadual dos secretários municipais de 

assistência social; 

XXIV normatizar, em seu âmbito, o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de 

assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º- B da LOAS e sua 

regulamentação em âmbito federal. 
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ANEXO D – Responsabilidades exclusivas dos municípios no âmbito da ampliação da proteção social66
  

 

Art. 17. São responsabilidades dos Municípios: 

I destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, da LOAS, 

mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social - CMAS; 

II efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral; 

III executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade 

civil; 

IV atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência; 

V prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da LOAS; 

VI cofinanciar o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e projetos de assistência social, em 
âmbito local; 

VII realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito; 

VIII aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e 

avaliação pactuados; 

IX organizar a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de 

acordo com o diagnóstico socioterritorial; 

X organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e 

especial; 

XI alimentar o Censo SUAS; 

XII assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de municipalização dos serviços de proteção social 

básica; 
XIII participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e 

financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no 

cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB; 

XIV realizar a gestão local do BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, 

programas e projetos da rede socioassistencial; 

XV gerir, no âmbito municipal, o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família, nos termos do §1º do art. 8° da 

Lei nº 10.836 de 2004; 

XVI elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades do Município junto ao 

SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB; 

XVII prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão municipal; 

XVIII zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelos Estados aos Municípios, 
inclusive no que tange a prestação de contas; 

XIX proceder o preenchimento do sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social de que 

trata o inciso XI do art. 19 da LOAS; 

XX viabilizar estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede socioassistencial, em 

âmbito local, de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades e 

organizações de acordo com as normativas federais; 

XXI normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de 

assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º B da LOAS e sua 

regulamentação em âmbito federal. 
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ANEXO E – Estrutura organizacional da SEMPS 

 

 
Fonte: Cadastro organizacional: SEMPS – Secretaria Municipal de Proteção Social, Esporte e Combate à Pobreza.  
Disponível em: http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/cadastro_organizacional/documentos/Cadastro%20SEMPS%20-
%20Estrutura.pdf. Acesso em: 20 out.2018. 
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ANEXO F – Classificação orçamentária por função e subfunção de governo67
 

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

01 – Legislativa 
031 – Ação Legislativa 

032 – Controle Externo 

02 – Judiciária 
061 – Ação Judiciária 

062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 

03 – Essencial à Justiça 
091 – Defesa da Ordem Jurídica 

092 – Representação Judicial e Extrajudicial 

04 – Administração 

121 – Planejamento e Orçamento 

122 – Administração Geral 

123 – Administração Financeira 

124 – Controle Interno 

125 – Normatização e Fiscalização  

126 – Tecnologia da Informação 
127 – Ordenamento Territorial 

128 – Formação de Recursos Humanos 

129 – Administração de Receitas 

130 – Administração de Concessões 

131 – Comunicação Social 

05 – Defesa Nacional 

151 – Defesa Aérea 

152 – Defesa Naval 

153 – Defesa Terrestre 

06 – Segurança Pública 

 

181 – Policiamento 

182 – Defesa Civil 

183 – Informação e Inteligência 

07 – Relações Exteriores 
211 – Relações Diplomáticas 

212 – Cooperação Internacional 

08 – Assistência Social 

241 – Assistência ao Idoso 

242 – Assistência ao Portador de Deficiência 
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 

244 – Assistência Comunitária 

09 – Previdência Social 

271 – Previdência Básica 

272 – Previdência do Regime Estatutário 

273 – Previdência Complementar 

274 – Previdência Especial 

10 – Saúde 10 – Saúde 

301 – Atenção Básica 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 

304 – Vigilância Sanitária 

305 – Vigilância Epidemiológica 

306 – Alimentação e Nutrição 

11 – Trabalho 

331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador 

332 – Relações de Trabalho 
333 – Empregabilidade 

334 – Fomento ao Trabalho 

12 – Educação 

361 – Ensino Fundamental 

362 – Ensino Médio 

363 – Ensino Profissional 

364 – Ensino Superior 

365 – Educação Infantil 

366 – Educação de Jovens e Adultos 

367 – Educação Especial 

368 – Educação Básica (3)(I) 

13 – Cultura 
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 

392 – Difusão Cultural 

  

                                                             
67 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/legislacao/legislacao/portaria-mog-42_1999_ 

atualizada_23jul2012-1.doc/view. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

14 – Direitos da Cidadania 

421 – Custódia e Reintegração Social 

422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 

423 – Assistência aos Povos Indígenas 

15 – Urbanismo 

451 – Infra-Estrutura Urbana 

452 – Serviços Urbanos 

453 – Transportes Coletivos Urbanos 

16 – Habitação 
481 – Habitação Rural 

482 – Habitação Urbana 

17 – Saneamento 
511 – Saneamento Básico Rural 

512 – Saneamento Básico Urbano 

18 -  Gestão Ambiental 

541 – Preservação e Conservação Ambiental 

542 – Controle Ambiental 

543 – Recuperação de Áreas Degradadas 

544 – Recursos Hídricos 

545 – Meteorologia 

19 – Ciência e Tecnologia 
571 – Desenvolvimento Científico 
572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 

573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 

20 – Agricultura 

601 – Promoção da Produção Vegetal (4)(E) 

602 – Promoção da Produção Animal (4)(E) 

603 – Defesa Sanitária Vegetal (4)(E) 

604 – Defesa Sanitária Animal (4)(E) 

605 – Abastecimento 

606 – Extensão Rural 

607 – Irrigação 

608 – Promoção da Produção Agropecuária (4)(I) 

609 – Defesa Agropecuária (4)(I) 

21 – Organização Agrária 
631 – Reforma Agrária 

632 – Colonização 

22 – Indústria 

661 – Promoção Industrial 
662 – Produção Industrial 

663 – Mineração 

664 – Propriedade Industrial 

665 – Normalização e Qualidade 

23 – Comércio e Serviços 

691 – Promoção Comercial 

692 – Comercialização 

693 – Comércio Exterior 

694 – Serviços Financeiros 

695 – Turismo 

24 – Comunicações 
721 – Comunicações Postais 

722 – Telecomunicações 

25 – Energia 

751 – Conservação de Energia 

752 – Energia Elétrica 

753 – Combustíveis Minerais (2)(A) 

   754 – Biocombustíveis (2)(A)  

26 – Transporte 

781 – Transporte Aéreo 
782 – Transporte Rodoviário 

783 – Transporte Ferroviário 

784 – Transporte Hidroviário 

785 – Transportes Especiais 

27 – Desporto e Lazer 

811 – Desporto de Rendimento 

812 – Desporto Comunitário 

813 – Lazer 
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FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

28 – Encargos Especiais 

841 – Refinanciamento da Dívida Interna 

842 – Refinanciamento da Dívida Externa 

843 – Serviço da Dívida Interna 

844 – Serviço da Dívida Externa 

845 –  Outras Transferências (1)(A) 

846 – Outros Encargos Especiais 

847  Transferências para a Educação Básica (1)(I) 

Legenda: 

(*) Inclusões (I), Exclusões (E) ou Alterações (A) 

(1) Portaria SOF no 37, de 16 de agosto de 2007 (D.O.U. de 17.08.2007); 

(2) Portaria SOF no 41, de 18 de agosto de 2008 (D.O.U. de 19.08.2008); 

(3) Portaria SOF no 54, de 4 de julho de 2011 (D.O.U. de 05.07.2011); 

(4) Portaria SOF no 67, de 20.07.2012 (D.O.U. de 23.07.2012); 
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ANEXO G – Estrutura organizacional da SJDHDS 

  
Fonte: Disponível em: http://www.justicasocial.ba.gov.br/arquivos/File/OrganogramaCompletoBRASAO.pdf. Acesso em: 17 fev. 2019. 


