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Resumo: Desafios são colocados cotidianamente para os trabalhadores envolvidos com a 
gestao de políticas sociais no cumprimento das determinações contidas na Constituição Federal 
de 1988. Este artigo tem como objetivo refletir sobre as requisições apresentadas ao cotidiano 
dos assistentes sociais, trabalhadores vinculados a gestão de políticas sociais de municipios da 
região da Amepar. Esta fase da pesquisa partiu de um levantamento em diferentes bancos de 
dados disponíveis na internet. Os resultados parciais demonstram que as exigências colocadas 
aos órgãos gestores dos municípios analisados complexificou o trabalho exigindo, dos 
profissionais, o domínio de conhecimento especializados em gestão. 
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Introdução 

 

As políticas sociais, forjadas ao longo da história dos trabalhadores na luta 

por proteção social, por definição, se expressam a partir de um conjunto de 

programas, ações e decisões políticas tomadas pelos governos nacional, 

estadual ou municipal. Resultado de uma complexa e contraditória relação entre 

a sociedade e o Estado, as políticas sociais devem assegurar direitos. No Brasil, 

a partir da Constituição Federal de 1988, os direitos às políticas sociais 

particularmente as de Seguridade Social são viabilizados por meios dos 

Sistemas Únicos que deverão ser universais, integrais e no caso da Saúde e 

Assistência Social, gratuitos. Expressam um arranjo consistente com uma ampla 

rede de proteção aos riscos sociais inerentes ao ciclo de vida, à trajetória laboral 

e à insuficiência de renda, contudo a efetivação desse arranjo está condicionado 
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a um modelo econômico excludente e pela perversa distribuição de renda do 

país. 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre as requisições apresentadas 

a gestao das políticas de saúde e assistência social de municipios da região da 

Amepar, e o rebatimento destas no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais. 

A Amepar é uma das 18 associações intermunicipais existentes no 

Paraná e atualmente é constituída por vinte e dois municípios. Atua diretamente 

na tomada de decisão e exerce papel de articuladora política. Desta forma, torna-

se importante conhecer o formato de coordenação federativa existente na 

relação de cooperação estabelecida entre os municípios da Amepar, 

identificando como as gestões se organizam para responder as demandas 

relacionadas a política de saúde e assistência social e os impactos destas nas 

requisições profissionais dos assistentes sociais. 

Esta fase da pesquisa partiu de um levantamento em diferentes bancos 

de dados disponíveis na internet. Os dados, parciais, estão sistematizados 

visando demonstrar aspectos centrais da região estudada e que são 

determinantes para a gestão: gestao do SUAS e SUS, demografia, condições 

socioeconômicas, rede de serviços e financiamento.  Os resultados demonstram 

que as exigências colocadas aos órgãos gestores das políticas sociais dos 

municípios complexificou o trabalho nos serviços públicos exigindo o domínio, 

pelos profissionais, de conhecimentos especializados em gestão. 

 

1- O trabalho com a gestão de políticas sociais 

 

Desafios são colocados cotidianamente para os trabalhadores sociais 

envolvidos com as políticas sociais no cumprimento das determinações contidas 

na Constituição Federal de 1988. A implantação dos processos de 

descentralização de serviços públicos veio acompanhada de uma extensa pauta 

de recomendações técnicas e burocráticas que exigem soluções qualificadas por 

parte destes trabalhadores.  

O Serviço Social se envolveu intensamente nesse processo. Com a 

descentralização e municipalização, os assistentes sociais passaram a ser 

requisitados para trabalhar na formulação, gestão, implementação, execução e 



 

avaliação de políticas sociais. O exercício profissional ampliou seu espaço de 

atuação nas esferas governamentais, e esta ampliação, nas palavras de 

Cardoso et al. (1997), produz impactos significativos nas demandas colocadas 

aos profissionais, nos espaços ocupacionais, redefinindo os objetos de 

intervenção e atribuindo novas funções à profissão.  

Dessa maneira, a gestão das políticas sociais, parte do cotidiano de 

trabalho do assistente social, incorpora novas formas e novas possibilidades. 

Para tanto, a apropriação de conhecimentos e saberes envolvidos com a gestão 

é essencial.  

 O Serviço Social tem nas políticas sociais a base de sustentação da sua 

profissionalidade, já que a intervenção do Estado nas questões sociais instituiu 

um espaço sócio ocupacional na divisão sociotécnica do trabalho. Dado seu 

caráter assalariado e considerando que a intervenção profissional só se realiza 

mediada por organizações públicas e privadas, a profissão acaba sendo 

condicionada pelo tipo, natureza e modalidade de atendimento das 

manifestações da questão social implicadas no Estado burguês. 

Complementar a esse debate, o documento da ABESS/CEDEPSS (1997), 

quando reflete sobre as demandas profissionais, enfatiza a ambivalência que 

demarca este campo, a partir das mudanças contemporâneas do mundo do 

trabalho e das ações do Estado e das classes sociais. O documento indica que 

a aproximação a esta questão exige, portanto, uma agenda de estudos e 

investigações sobre as requisições e conteúdo do trabalho do Serviço Social, a 

partir dos anos 1990, marcado por fatores profundamente importantes para a 

possível efetividade do trabalho profissional. Estas questões adquirem 

centralidade, pois, ao falar de demandas, pressupõe-se um dado recorte de 

necessidades sociais e de padrões de intervenção. (CAMPOS, 2015) 

 As demandas postas ao Serviço Social caminham na interseção de 

projetos, práticas e discursos políticos distintos e que, por esta condição, 

conferem um grau significativo de ambivalência à dinâmica do trabalho 

profissional.  

Dessa forma, estudar com mais profundidade as demandas emergentes, 

tendo como foco a gestão e suas expressões, contribuirá para qualificar a análise 

e o debate. 



 
 

2. A gestão do SUS e SUAS nos municípios da Amepar: um panorama das 
demandas gerencias. 
 

A configuração do Estado brasileiro é de uma República Federativa. 

Compreende-se aqui a República como um regime de governo exercido através 

da representação e o Federalismo como uma forma de governo no qual as 

relações de poder comportam um Estado soberano formado pela união de 

unidades federadas subnacionais que possuem autonomia relativa às suas 

competências específicas e concorrentes, juridicamente atribuídas. 

Na atual federação brasileira, o processo de implantação das políticas 

sociais em nível central e local tem sua efetividade firmada também nas 

interrelações governamentais onde a interdependência e a autonomia das 

subunidades nacionais são aspectos fundamentais.  

As estratégias de centralização, descentralização, autonomia e 

responsabilização têm sido utilizadas pelos governos conforme os arranjos 

políticos, administrativos e financeiros, reportando-se a uma contínua disputa por 

espaço de governabilidade. A necessária negociação e repactuação do poder 

têm sido cada vez mais complexificadas pelas características particulares da 

diversidade regional e desigualdade social brasileiras. 

Os entes federados estudados são municípios que, anteriormente à 

homologação da Constituição de 1988, já haviam percorrido um processo de 

municipalização, organizando-se territorial e politicamente. No entanto, com a 

delimitação constitucional das competências de todos os entes subnacionais, e 

em especial das novas competências municipais, se depararam com novas 

atribuições e relações de colaboração. Relativo às políticas de saúde e 

assistência social, as competências privativas, comuns e concorrentes 

trouxeram novas demandas que anteriormente não lhes eram legalmente 

requeridas 

Segundo Magalhaes Junior (2001) a transferência progressiva de 

responsabilidades e funções para o nível municipal encontrou, na grande maioria 

das vezes, o gestor municipal – secretarias e departamentos - completamente 

despreparado para essa tarefa, incluindo-se nesta situação até as grandes 

capitais. Historicamente, o município encarregava-se de funções periféricas 



 

dentro do sistema público de atendimento às necessidades da população. 

Restava sempre para aos poucos e precários órgãos gestores (secretarias, 

departamentos, unidades, setores) e para o setor privado contratado a execução 

da assistência no restante da rede nas cidades de maior porte.  

Nessa conjuntura, para o autor, não havia motivos para que as prefeituras 

municipais se estruturassem para responder às demandas e necessidades da 

população, do ponto de vista tanto quantitativo quanto qualitativo. Como regra 

geral, as prefeituras continuam apresentando pequena capacidade gerencial e 

operacional.  

  

2.1. A Associação dos Municípios do Médio-Paranapanema -Amepar 7. 

 

As Associações Intermunicipais foram criadas no Paraná na década de 

1970, formam grupos de municípios com participação de atores públicos que 

procuram o aparato da organização de grupos de cooperação, articulação de 

parcerias entre os munícipios das regiões próximas, na busca de qualidade nos 

serviços prestados e na resolução, conjunta, de problemas orçamentários. O 

Paraná está dividido em 10 mesorregiões e estas subdivididas em microrregiões. 

A cada mesorregião foi criada uma Associação entre os municípios das 

microrregiões existentes. Desta forma, do total de 399 municípios que o Estado 

possui, estes estão divididos por área mesorregionais e ligados às Associações 

que estão alocadas a estas mesorregiões. Atualmente há 18 Associações 

Municipais, formando uma relação horizontal intermunicipal de cooperação local 

entre os municípios da mesma associação e uma relação vertical entre o governo 

do Estado. 

Em todo o Estado do Paraná, dessas 18 (dezoito) Associações Municipais 

existentes, por meio de pactos formais, formam grupos de cooperação, nos 

quais, cada participante desse grupo de cooperação contribui com as suas 

especialidades, criando vantagens competitivas e diferenciadas na prestação de 

serviços para a população. 

 
7 Informações histórica da Amepar foram retiradas do site: https://www.amepar.org.br. Data do acesso 
08/05/2018. 
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A Amepar, a terceira maior região do Estado, nasceu em 1973 para 

representar 23 municípios da região norte do Paraná. O movimento que culminou 

na formação da entidade foi resultado do trabalho dos prefeitos de então, que 

compreenderam a importância de unir forças para tratar dos interesses comuns 

a todos os municípios. Já então era forte a semente do reconhecimento do 

municipalismo enquanto sistema capaz de trazer crescimento e desenvolvimento 

sustentável. 

Atualmente a Amepar conta com 22 municípios associados, sendo eles: 

Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário 

do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Londrina, 

Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de 

Maio, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana 

a) Demografia: 

 

                       Fonte: Elaborados pelos autores com dados do IBGE- Censo/2010.  

No Brasil, segundo Souza (2004), a definição de município não faz 

distinção entre a diversidade dos 5.570 municípios existentes, entretanto as 

diferenças são marcantes entre eles. Para a autora, a definição oficial de 

município torna-se uma ferramenta meramente administrativa, que independe da 

incorporação de variáveis importantes, principalmente o tamanho da localidade. 

Tal uniformidade, para Souza, significa que as regras aplicadas aos governos 

locais são invariáveis e independem da complexidade das tarefas a eles 

atribuídas. 

Na região da Amepar, em relação a política de Assistência Social e Saúde, 

a divisão está assim definida:  Pequeno Porte 18(o que corresponde a 77% do 

 
8 pequenos I: com população até 20 mil habitantes. 
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total), de Pequeno Porte 29, municípios de Médio porte10 e municípios de grande 

porte11, esse recorte se relaciona com a realidade nacional que tem a maioria de 

município de pequeno porte 1 em todo o território. 

 Com essas diferenças e uma concentração significativa de municípios 

com população até 20.000 hab., a descentralização no Brasil está longe de ser 

abrangente.  Assim, embora a descentralização tenha sido um dos objetivos dos 

constituintes de 1988, estudos apontam que a mesma serviu para a consolidação 

da implementação de políticas sociais e não para o aumento da capacidade de 

decidir sobre onde e como investir os recursos. 

 

 

b) Condições socioeconômicas e equipamentos sociais:  

 

A Amepar exibe semelhanças comuns a outras regiões do Estado do Paraná, 

no que se refere à dinâmica da pobreza. O principal motivo é consequência do 

acelerado processo de urbanização ocorrido nos municípios de pequeno e médio 

porte, iniciado a partir de 1970, o que resultou em um alto índice de pobreza, 

agravado com a contradição do escasso investimento político e financeiro nas 

políticas sociais, evidenciado nos serviços insuficientes para parte da população 

(RIZZOTTI, 1999).  

 O mapeamento da distribuição dos equipamentos de saúde e assistência 

na área (tabela abaixo) em questão traz a relação dos serviços existentes. 

Quando consultados os mapas e endereços dos equipamentos, os dados 

revelaram uma concentração dos equipamentos comunitários nas regiões 

centrais e nas áreas residenciais de maior renda. Nas áreas periféricas onde se 

registram maiores níveis de vulnerabilidade social encontram-se poucos e mal 

distribuídos os equipamentos. Conclui-se que os padrões de localização e 

distribuição dos equipamentos comunitários operam no sentido do aumento da 

vulnerabilidade da população periférica, na medida em que se dificulta o acesso 

a tais estruturas de oportunidade.  

 
9 pequenos II: com população entre 20.001 e 50 mil habitantes. 
10 médios: com população entre 50.001 e 100 mil habitantes. 
11 grandes: com população entre 100.001 e 900.000 habitantes. 



 

  

Tabela: Equipamentos existentes relacionados as Políticas de Saúde e 

Assistência Social – Maio de 2018.  

                                                       

 

c) O Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) na região estudada:  

 

O financiamento da Seguridade Social brasileira é previsto no art. 195 da 

Constituição Federal de 1988 como um dever imposto a toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições 

sociais.  

Além das fontes de custeio previstas no texto constitucional, este permite a 

criação de outras fontes, mediante lei complementar, seja para financiar novos 

benefícios e serviços, seja para manter os já existentes ou aumentar seu valor. 

Contudo, o orçamento da Seguridade Social historicamente sofre ataques e 

restrições. Salvador (2017, p. 429), descreve o ocorrido  

O atual governo brasileiro volta com carga a ortodoxia neoliberal com brutal 
corte de direitos sociais, sobretudo do financiamento público, como de‑ nota 
o Novo Regime Fiscal (NRF), aprovado pela EC n. 95. O NRF inviabiliza a 
vinculação dos recursos para as políticas sociais nos moldes desenhado na 
CF de 1988, ao congelar as chamadas despesas primárias do governo 
(exceto as despesas financeiras com o pagamento de juros da dívida) por 
vinte anos, limitando‑se a correção pela inflação.  

   

Para Salvador (2012, p.8) a compreensão do orçamento deve ser 

priorizada pois é considerado um elemento essencial para entender a gestão das 

políticas sociais, pois é uma peça técnica que vai além da sua estruturação 

contábil, refletindo a correlação de forças sociais e os interesses envolvidos na 



 

apropriação dos recursos públicos, bem como a definição de quem vai arcar com 

o ônus do financiamento dos gastos orçamentários.  

Um conjunto de normatizações estabeleceu responsabilidades e 

compromissos entre os gestores do SUS e SUAS, nos três níveis de governo. 

As transferências de recursos têm por base a capacidade dos Estados e 

municípios às condições de gestão estabelecidas nas normativas.  

 Os dados em relação ao financiamento das políticas de saúde e 

assistência social na região estudada, demonstram uma diferença de 

percentuais significativos. Essa diferença está respaldada nos seguintes 

aspecto: das políticas que integram a seguridade social brasileira, a assistência 

social foi a que demorou mais tempo para conquistar o espaço próprio no 

orçamento público brasileiro.  Historicamente, assistência social foi excluída do 

conjunto dos direitos sociais, sendo tratada com uma perspectiva de estigma e 

não como direito de cidadania. (PEREIRA, 1996) 

 

Considerações Finais  

  

Em nossa Federação, onde os municípios são profundamente desiguais 

quanto a seu porte populacional, riqueza, cultura, economia, desenvolvimento 

social, exige-se a integração de todos os entes públicos para conformar uma 

rede assentada em uma solidariedade para o atendimento às diferentes 

necessidades relacionadas às políticas sociais particularmente à saúde e 

assistências social. 

 Na região da Amepar, em relação a gestão da política de saúde, os 

municípios vêm respeitando e cumprindo as determinações legais, embora em 

alguns aspectos precariamente, atendendo de forma regionalizada, na busca de 

suprir as necessidades dos diferentes municípios. Já a política de assistência 

social, nessa região, ainda não conseguiu articular ações que possam envolver 

as particularidades dos municípios.  

 Embora não seja possível, em função dos limites deste texto, apresentar 

todos os dados coletados da região estudada, podemos inferir que as políticas 

de saúde e assistência social implantada na região precisam ser aperfeiçoadas. 

Além dos desafios impostos à gestão das políticas, esse contexto demonstra 



 

também um grande desafio para os trabalhadores. De um lado, como bem nos 

coloca Raichelis (2009), avançar na articulação entre as ações desenvolvidas e 

a reflexão teórica crítica, numa conjuntura de intenso avanço de pensamentos e 

ações conservadoras. Em segundo, a luta pela defesa do caráter universalizante 

da Seguridade Social brasileira e a primazia do Estado na sua condução. 

Combatendo o reducionismo do modelo de política social focalista voltada aos 

mais pobres, a despolitização da política, trazendo de volta ao debate o ideário 

e o imaginário da subjetividade pública e da universalização dos direitos. 

 Esses desafios exigem uma formação consistente e o domínio das 

competências profissionais, particularmente, as relacionadas a gestão. Há uma 

forte tendência, nos espaços ocupacionais vinculados a gestão, de transformar 

as normativas relacionadas às políticas como única referência para o trabalho 

do assistente social. Entretanto, a definição das estratégias e o uso dos 

instrumentais técnicos devem ser estabelecidos pelo próprio profissional, e não 

pelo órgão gestor.  

Por fim, diante deste contexto, a busca por universalização de direitos 

envolvendo o federalismo e a descentralização efetiva, depende de amplo 

investimento estatal, destinação orçamentária e a sua execução, ou seja, seu 

efetivo financiamento constitui importantes indicadores das prioridades de 

atuação e intervenção do setor público. A insuficiência e a instabilidade dos 

recursos são dois grandes problemas que desafiam qualquer gestão, e sem 

reformas estruturais dificilmente haverá mudança no atual cenário. 

 Neste processo o (re) conhecimento da gestão e seus processos dos 

diferentes níveis de governo, com seus limites e possibilidades, é essencial para 

os assistentes sociais trabalhadores envolvidos diretamente com a gestão de 

tais políticas.  
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