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Resumo: O presente artigo analisa a acepção dos instrumentos de planejamento da gestão 

social de quatro municípios, vinculados ao Escritório Regional de Curitiba da Secretaria de 

Estado da Família e Desenvolvimento Social, com o objetivo de descrever e analisar como as 

diretrizes estruturantes do SUAS estão sendo retratadas nos instrumentos de gestão municipal 

da assistência social. O percurso metodológico baseou-se na pesquisa descritiva e documental 

para atingir o propósito definido. Como resultado apontado pela pesquisa, tem-se que os 

instrumentos de gestão municipal, apesar de estarem implantados, ainda são instrumentos a 

serem fortalecidos na gestão do Sistema Único de Assistência Social. 
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1. Introdução 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS, trouxe para os entes 

federados novas responsabilidades comuns e específicas, conforme elencadas 

na Norma Operacional do Sistema Único da Assistência Social – 

NOBSUAS/2012, artigos 12 e 17. Esse caminho vem sendo construído por meio 

de pactos federativos.  

No Estado do Paraná, o Plano Decenal de Assistência Social – PDAS 

2016-2025 e o Plano Estadual de Assistência Social – PEAS 2016-2019, 

demonstram o esforço para a consolidação da Política de Assistência Social e 

os vinte e dois Escritórios Regionais, como extensões da Secretária de Estado 

da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, atuam com o apoio técnico, 

subsidiando a gestão municipal na implementação e execução da Política de 

Assistência Social - PAS. 
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Nesse sentido, o profissional Assistente Social vinculado ao Escritório 

Regional de Curitiba identifica a necessidade de verificar como o planejamento 

e a execução da assistência social está retratada no Plano Municipal de 

Assistência Social. Nesse processo questiona-se como as diretrizes 

estruturantes do SUAS estão embasando este planejamento. 

O objetivo deste artigo é identificar as acepções das diretrizes 

estruturantes do SUAS nos instrumentos de planejamento de quatro municípios 

pesquisados da Região Metropolitana de Curitiba, vinculados ao Escritório 

Regional de Curitiba e como se expressam na Política de Assistência Social. 

Para essa análise, foram selecionados os instrumentos: Plano Municipal de 

Assistência Social – PMAS e o Pacto de Aprimoramento do quadriênio 2014-

2017, com foco nas metas e prioridades no âmbito de Gestão do SUAS.  

Dessa maneira, o artigo está estruturado em três momentos iniciando com 

a apresentação da PNAS no contexto do planejamento e sua trajetória como 

espaço de construção e organização da gestão no SUAS e os instrumentos 

criados para o acompanhamento, monitoramento e avaliação. A evolução 

normativa das diretrizes enquanto parâmetros para o planejamento dessa 

política, bem como o Plano Estadual de Assistência Social, com suas diretrizes 

fundamentando o planejamento de objetivos e metas estratégicas para garantia 

de direitos e proteção social. Na sequência, a apresentação da metodologia de 

pesquisa e a análise dos dados levantados nos instrumentos selecionados.  

Várias reflexões foram instigadas sobre a trajetória de como o 

planejamento e a gestão na assistência social estão possibilitando o 

fortalecimento da responsabilidade do Estado na gestão do SUAS. 

   

2. O Planejamento e a trajetória do SUAS como espaço de gestão 

A Assistência Social como política pública teve com a PNAS em 2004 a 

inclusão das demandas da sociedade brasileira, consolidando a 

responsabilidade política e deixando mais explícito os princípios e as diretrizes 

para a efetivação da assistência social como direito de cidadania e 

responsabilidade do Estado.  

Nessa conjuntura, o caminho para a implementação de um novo modelo 

de gestão promoveu, com o SUAS, várias mudanças significativas na estrutura 



 

organizativa e na lógica de gestão até então desenvolvidas, destacando o 

planejamento como um ponto importante, por envolver a necessidade de 

financiamento, monitoramento, avaliação e participação social nesse processo. 

A gestão social apresenta um longo caminho na história do 

desenvolvimento da sociedade brasileira por meio das lutas sociais e fica 

expressa na Constituição Federal de 1988. 

Como sistema público, o SUAS incorpora a questão do direito na 

perspectiva de garantia de direitos e viabiliza a organização da oferta de 

serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social em rede 

hierarquizada e em articulação com a sociedade civil. (COUTO, 2014). E, para 

gerir instituíram-se duas modalidades de proteção social: a proteção social 

básica e a especial, desenvolvendo diretrizes para organizar os objetivos e as 

metas na gestão da Assistência Social. 

 
2.1 Diretrizes Estruturantes do SUAS  

         No quadro 1, adaptado de Quinonero (2013), pode-se observar que desde 

a Constituição Federal de 1988, as diretrizes que fundamentam a assistência 

social são: descentralização político-administrativa e participação popular. A 

normatização veio, ao longo dos últimos trinta anos, avançando na 

implementação e na operacionalização da política de proteção social no Brasil. 

As legislações e normativas até a NOBSUAS/2012 reforçam a perspectiva das 

ações continuadas, o financiamento/cofinanciamento, com responsabilidades 

compartilhadas. 

 Fonte: Quinonero, Camila Queiroz, 
 2013, quadro adaptado pela autora. 

  

2.2  Planejamento na Gestão do SUAS 

Conforme Bertollo (2016), as expressões da questão social podem ser 

reconhecidas no planejamento por meio dos planos, programas e projetos, 

sendo o planejamento uma ferramenta de acesso a direitos sociais, podendo 

estar vinculado a uma ou mais áreas, setores ou políticas. Duas modalidades de 

planejamento são destacadas na perspectiva da democracia e participação: o 

planejamento estratégico situacional e o planejamento participativo. 



 

O Planejamento Estratégico Situacional, apontado por Bertollo (2016), foi 

muito disseminado no âmbito privado e atualmente está no âmbito público, nas 

suas diversas esferas. É o elo de articulação entre a gestão e a política de 

intervenção. Já o planejamento participativo, tem na expressão participação “as 

lutas desencadeadas pelos movimentos sociais e discursos oficiais de 

governantes ou até mesmo de empresários” (BERTOLLO, 2016, p.10). Envolve 

a distribuição de poder e a possibilidade de decidir no processo de decisão.  

A introdução de instrumentos de gestão como ferramentas de 

planejamento da PNAS e do SUAS foi pautada com as NOB/SUAS, 

considerando as demandas para o curto, médio e longo prazos. Daí surge o 

Plano Decenal para subsidiar a elaboração dos Planos Municipais e Estaduais 

quadrienais. Nesse sentido, a NOBSUAS/2012 aponta alguns instrumentos para 

a gestão do SUAS: Pacto de Aprimorando, Plano de Assistência Social, 

Orçamento, Monitoramento, entre outros. 

O PMAS se constitui como um dos principais instrumentos de 

planejamento estratégico da PAS. Isso implica realizar o diagnóstico 

socioterritorial, identificando as demandas e potencialidades dos territórios, para 

a oferta de serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais e 

transferência de renda. Igualmente, o PMAS passou a incorporar um conjunto 

de prioridades e metas do pacto de aprimoramento do SUAS estabelecidas pela 

Comissão Intergestores Tripartite. Foram priorizados, para acompanhamento, os 

serviços da Proteção Social Básica, Especial, Gestão e Controle Social, com o 

estabelecimento de metas.  

Ao longo da trajetória de normatização para orientar a nova configuração 

da assistência social e o contínuo aprimoramento da gestão do SUAS, os 

instrumentos de gestão devem produzir informações que contribuam para o 

planejamento da política, o avanço do sistema, a capacitação continuada dos 

trabalhadores e a participação do controle social no acompanhamento da 

execução, fiscalização e avaliação da gestão. 

 
3. Procedimentos Metodológicos  

 A metodologia adotada para a pesquisa foi a descritiva que busca, 

segundo Gil (2002, pg. 42), “a descrição das características de determinada 



 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Para tanto, foi utilizada a pesquisa documental, cujo levantamento de 

dados foi executado em documentos legais, os quais possibilitam uma vasta 

fonte de dados que podem permanecer por anos e não se exige contato direto 

com pessoas. (GIL, 2002) 

  Para a coleta e o tratamento dos dados, usou-se os seguintes 

instrumentos de gestão do SUAS: PMAS – 2014-2017 e o Pacto de o mesmo 

período, cujo monitoramento do MDS3 apresentou os resultados dos anos de 

2014, 2016 e 2017.     

 A proposta da investigação sobre a gestão do SUAS levou em 

consideração como as diretrizes estruturantes estão permeando o PMAS, tendo 

como lócus da pesquisa quatro munícipios sob responsabilidade do Escritório 

Regional de Curitiba da SEDS. Foi selecionado um município de cada porte 

populacional sendo: município de pequeno porte I (até 20.000 hab.) – o município 

de Dr. Ulysses; município de pequeno porte II – (de 20.001 a 50.000 hab.) – o 

município da Lapa; porte médio – (de 50.0001 a 100.000) – município de 

Piraquara; e porte grande – (de 100.0001 a 900.000) – município de Araucária.   

 Essa caracterização referenciada na PNAS/2004 está baseada nos 

critérios do IBGE para classificação dos grupos populacionais. 

 
3.1 Caracterização dos municípios envolvidos na pesquisa 

  Dr. Ulysses teve sua origem em 1990. Possui 777,42 km². Com uma 

população de 5.609 habitantes, com 16% na área urbana e 84% na área rural 

(IBGE-2018). A economia baseia-se na agropecuária, 45,66%, serviços, 51,73% 

e a indústria 2,6%. O IDH é de 0,546 (IBGE-2010) e o GINI 0,39 (IBGE-2003). A 

população com rendimento domiciliar per capita de até ½ salário mínimo 

representa 49,06% (IBGE 2010). O número de famílias no CADUNICO é de 

1.185 e o número de famílias no PBF é de 822 (MDS-2018). 

  Lapa, fundado em 1769, é uma das cidades mais antigas do Paraná. 

Possui 2.093.859 km². Sua origem deu-se devido à passagem dos tropeiros, que 

 
3 As informações referentes ao ano de 2015 não estão disponíveis no site do Ministério de 

Desenvolvimento Social - MDS e a Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social 
também não possui a informação. 



 

faziam paragem na localidade. Com uma população de 47.909 habitantes, com 

61% na área urbana e 39% na área rural (IBGE-2018). A economia baseia-se na 

agropecuária, 18,97%, serviços 60,10% e a indústria 20,93%. O IDH é de 0,706 

(IBGE-2010) e o GINI 0,39 (IBGE-2003). A população com rendimento domiciliar 

per capita de até ½ salário mínimo representa 34,01% (IBGE 2010). O número 

de famílias no CADUNICO é de 5.287 e o número de famílias no PBF é de 1.843 

(MDS-2018). 

 Piraquara tem na sua história o início das obras da Estrada de Ferro 

Paranaguá-Curitiba, em 1880. Em 1992 foi elevado à categoria de município. 

Possui 227,56 km². Com uma população de 111.052 habitantes, com 49% na 

área urbana e 51% na área rural (IGBE 2018). A economia baseia-se na 

agropecuária, 2,42%, serviços 81,38% e indústria 16,21%. O IDH é de 0,700 

(IBGE-2010) e o GINI 0,38 (IBGE-2003). A população com rendimento domiciliar 

per capita de até ½ salário mínimo representa 34,01% (IBGE 2010). O número 

de famílias no CADUNICO é de 12.965 e o número de famílias no PBF é de 

6.064 (MDS 2018). 

 Araucária foi desmembrada dos municípios de Curitiba e São José dos 

Pinhais em 1890. Possui 469.240 km². Em 1786, recebeu forte fluxo imigratório 

de russos, poloneses e alemães. Com uma população de 141.410 habitantes, 

com 93% na área urbana e 7% na área rural (IBGE 2018). A economia baseia-

se na agropecuária, 1,54%,%, serviços 82% e indústria, 16,09%. O IDH é de 

0,740 (IBGE-2010) e o GINI 0,38 (IBGE-2003). A população com rendimento 

domiciliar per capita de até ½ salário mínimo representa 30,20% (IBGE 2010). O 

número de famílias no CADUNICO é de 13.800 e o número de famílias no PBF 

é de 6.135 (MDS-2018). 

 
3.2 Caracterização do Estado do Paraná e do Planejamento da SEDS 

 De acordo com o PDAS 2016-2025, a população recenseada em 2010 foi 

de 10.444.526 habitantes. Possui 399 municípios, sendo 76,94% dos municípios 

de pequeno porte, com uma concentração da população nos espaços urbanos 

 A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná é 

a responsável pela Política Estadual de Assistência Social e conta com 

subdivisões administrativas de Proteção Social Básica-PSB, Especial-PSE, 



 

Gestão do SUAS, Gestão Financeira e Orçamentária. A Gestão de Benefícios 

Assistenciais está informalmente na PSB e a Vigilância Socioassistencial, 

Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS informalmente na Gestão do SUAS. 

          O Plano estratégico está organizado por diretriz e avaliou os objetivos do 

Plano Decenal Nacional, o Pacto de Aprimoramento dos Estados e as 

deliberações da XI Conferência Estadual de 2015, além de utilizar as 

informações do diagnóstico sobre o Paraná. O PDAS englobou um plano de 

longo prazo concentrando no nível estratégico e o PEAS desmembrado em nível 

tático, ambos com meta, prazo e indicador. 

 
4. Resultados e discussão                                                                                          

           Foram selecionados para análise, três dos elementos que devem constar 

nos PMAS: Diretrizes, Objetivos Gerais e Diagnóstico Socioterritorial. Em 

relação ao item diretrizes, observa-se a prioridade com o fortalecimento da 

Política de Assistência Social: Aprimorar a política municipal de assistência 

social, o atendimento em rede e participação dos usuários no CMAS (Pequeno 

Porte I); Inclusão das diretrizes do pacto, das resoluções da conferência e do 

PPA  (Pequeno Porte II); Destaque para o Controle Social reforçar as diretrizes 

(Porte Médio);Superação da abordagem conservadora e incentivo as ações 

intersetoriais e o trabalho em rede (Porte Grande). Quanto ao item objetivos, 

verifica-se o interesse na consolidação do SUAS, onde cada município enfatiza 

suas especificidades de acordo com o seu porte: Atingir a população rural que 

se apresenta mais vulnerável (Pequeno Porte I); Garantir os direitos através dos 

serviços nos diferentes níveis de proteção (Pequeno Porte II); Reforçar o SUAS 

nas ações de proteção social básica e especial (Porte Médio);Implementar e 

consolidar o SUAS no município (Porte Grande).  

           Em relação ao item diagnóstico socioterritorial, não se constata um 

padrão na sua elaboração, deixando de trazer dados importantes requeridos no 

art.21 da NOBSUAS/2012. Descrição de dados sem mencionar as fontes 

(Pequeno Porte I); Uso dos Relatórios do MDS e do Estado para identificar as 

demandas (Pequeno Porte II); Descrição da trajetória da política de assistência 

social e os desafios sem mencionar os dados municipais (Porte Médio); O 



 

diagnóstico foi citado no Plano, mas não constou para ser analisado (Porte 

Grande).                                                                                  

          O Pacto de Aprimoramento veio reforçar as prioridades e metas para 

consolidar o SUAS nos municípios, com prazo até 2017 (NOBSUAS 2012 – 

Capítulo IV). Para este estudo foi selecionado a seção Gestão do SUAS, as 

metas de 17 a 21.  

        De acordo NOBSUAS/2012, art. 23º, §6º, o Pacto e PMAS “devem guardar 

correlação entre si”. Nesse sentido, observa-se que da identificação das metas 

no PMAS: Município de Pequeno Porte I não mencionou; Município de Pequeno 

Porte II incluiu as metas e estabeleceu estratégias para implementação; 

Município de Porte Médio identificou somente na Proteção Social Básica; 

Município de Grande Porte não identificou. 

 Em relação ao cumprimento da meta 17 - identificar os vínculos 

trabalhistas das equipes que atuam nos serviços, cuja meta é de 60% terem 

vínculo de servidor ou trabalhador público. Observou-se no monitoramento do 

MDS que todos os municípios superaram a meta. Tem-se a considerar que isto 

não representa que tenham as equipes mínimas para as demandas dos serviços.   

 A meta 18, que prevê a estruturação das áreas essenciais na estrutura 

organizacional em 100% das Secretarias Municipais de Assistência Social. A 

formalização está relacionada ao porte de cada município, cabendo aos 

municípios de pequeno porte I e II e médio porte criar a Proteção Social Básica, 

Proteção Social Especial e a área de Gestão do SUAS, com competência de 

Vigilância Socioassistencial. Verifica-se que o município de pequeno porte I não 

instituiu as áreas, tendo na gestão uma assistente social para atender as 

diversas demandas. O município de porte pequeno II instituiu na gestão somente 

a equipe da Gestão do SUAS e, o município de porte médio instituiu na sua 

estrutura as áreas essenciais para a gestão, mantendo um profissional em cada 

área. Já o município de grande porte precisa criar estrutura formal para as áreas 

de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão Financeira e 

Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda, a 

área de Gestão do SUAS com competência de Gestão do Trabalho, Regulação 

do SUAS e Vigilância Socioassistencial. Este instituiu as áreas informalmente, 

tendo um trabalhador representando cada área na gestão. Constata-se que essa 



 

meta reflete a meta 19, a qual prevê a adequação da legislação municipal à 

legislação do SUAS. Somente 50% dos municípios cumpriram essa meta 

(pequeno porte II e porte médio), demonstrando que ainda não foi priorizada a 

adequação da legislação. 

 A meta 20 está relacionada ao controle social, prevendo que os CMAS 

tenham representantes dos usuários e de trabalhadores do SUAS no segmento 

da sociedade civil. O monitoramento demonstra que somente o município de 

porte pequeno I não alcançou a meta, o qual tem no PMAS o objetivo de 

alcançar. Ainda está presente o desafio na construção de mecanismos de 

participação dos usuários para além da utilização e acesso aos serviços. 

 A meta 21, relacionada ao controle social, prevê que os CMAS devem ser 

designados como Instância de Controle do Programa Bolsa Família. Os 

municípios de porte pequeno I e II alcançaram essa meta, ao contrário dos 

municípios de porte maiores, que ainda não cumpriram a meta. Essa instancia 

demonstra fragilidade em relação ao processo de controle social. 

 
5. Considerações Finais 

Com esta pesquisa, verificou-se que a gestão do SUAS nos municípios 

pesquisados elabora o PMAS. O monitoramento sistemático como instrumento 

de planejamento e avaliação de gestão ainda precisa ser qualificado pelo 

município e pelo estado. A estrutura do plano proposta pela NOBSUAS/2012, 

art.18 e 22 ainda não está contemplada na totalidade nos PMAS, dificultando a 

execução do monitoramento. 

Igualmente, a análise das metas do Pacto de Aprimoramento do SUAS 

evidenciou que não estão na sua maioria correlacionadas no PMAS. 

O processo de pesquisa trouxe realidades distintas que independente do 

porte, se repetem nas dificuldades de gestão em função da estruturação das 

equipes para a gestão do SUAS. O Planejamento Estratégico na gestão da 

política de assistência social ainda tem um caminho a percorrer para fortalecer 

o SUAS, bem como a Coordenação Estadual da Gestão do SUAS, com suas 

amplas atribuições, dentre elas,  os sistemas de monitoramento da PAS para 

oferecer o apoio técnico necessário (capacitação, instrumentos, orientações 

técnicas, acompanhamento e incentivos financeiros) aos municipios. Os 



 

municipios aqui apresentados indicam que o SUAS está sendo concretizado com 

diferentes possibilidades e limites conforme o porte e tipo de gestão. 
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