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RESUMO 

 

 

O processo de financiamento das organizações da sociedade civil se estabelece por 
meio de parceria com o Poder Público. A Secretaria Municipal de Assistência Social 
– SMAS, enquanto órgão gestor da Política de Assistência Social no município de 
Londrina – PR, realiza o processo de seleção das OSC, monitora e avalia a 
execução dos serviços socioassistenciais. A pesquisa teve como objetivo geral, 
compreender o processo de financiamento das organizações da sociedade civil que 
estabeleceram parceria com o Poder Público no ano de 2018. Dessa forma, 
apresentamos as organizações que foram convocadas por meio do edital de 
chamamento público n° 001/2017 SMAS/FMAS. Foram definidos como objetivos 
específicos apresentar como ocorre o processo de parceria, caracterizar as OSC’s 
convocadas e seus serviços, e assim demonstrar os recursos públicos repassados 
as organizações. Para tanto, utilizamos o método descritivo e explicativo para a 
pesquisa do objeto de estudo, associado à pesquisa bibliográfica, a análise 
documental, por meio de documentos oficiais, como relatórios orçamentários, 
resoluções e legislações para a coleta de dados.  Deste modo, a pesquisa tem 
relevância na medida em que tem uma aproximação com o tema acerca do 
orçamento público destinado a Política Municipal de Assistência Social. Como 
resultado, foi possível compreender o processo de financiamento das OSC que 
estabeleceram parceria com a SMAS para a execução dos serviços 
socioassistenciais definidos pelo edital durante o ano de 2018. 

 

Palavras-chave: Organizações da Sociedade Civil. Orçamento público. Recursos 
públicos. Assistência Social. Terceiro Setor. 
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ABSTRACT 

 

 

The process of financing civil society organizations is established through a 
partnership with the Government. The Municipal Department of Social Assistance - 
SMAS, as the social assistance policy management body in the city of Londrina - PR, 
performs the CSO selection process, monitors and evaluates the execution of social 
assistance services. The general objective of the research was to understand the 
financing process of civil society organizations that established a partnership with the 
Public Power in 2018. In this way, we present the organizations that were convened 
through Public Call Notice No. 001/2017 SMAS / FMAS. It was defined as specific 
objectives to present how the partnership process occurs, characterize the convened 
CSOs and their services, and thus demonstrate the public resources passed on to 
organizations. To do so, we used the descriptive and explanatory method for 
researching the study object, associated with bibliographic research, documentary 
analysis, through official documents such as budget reports, resolutions and 
legislation for data collection. In this way, the research has relevance in that it has an 
approximation with the subject about the public budget destined to Municipal Policy 
of Social Assistance. As a result, it was possible to understand the financing process 
of the CSOs that established a partnership with SMAS for the execution of the social 
assistance services defined by the edict during the year 2018. 

 

Key words: Civil Society Organizations. Public Budget. Public resources. Social 
assistance. Third sector. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo geral, compreender o processo de 

financiamento das organizações da sociedade civil, que estabeleceram parceria com 

o Poder Público, para execução dos serviços socioassistenciais no ano de 2018, por 

intermédio do órgão gestor da Política de Assistência Social no município de 

Londrina – PR. O interesse na temática foi decorrente ao estágio realizado, em 

2018, na Secretária Municipal de Assistência Social (SMAS) de Londrina, com a 

aproximação de dados sobre a destinação dos recursos repassados as entidades 

conveniadas para execução dos serviços assistenciais, bem como por meio da 

disciplina sobre Gestão de Políticas Sociais, durante o terceiro ano do curso de 

Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

A instituição pública executora da Política de Assistência Social de Londrina 

SMAS, foi criada através da Lei nº 4.910, de 26 de dezembro de 1991 e implantada 

e regulamentada no ano de 1993, sob instituição da Política Municipal de 

Assistência Social no ano de 2010  (LONDRINA, 2010). Deste modo, junto as 

motivações anteriores, o estágio no órgão executor da PMAS, despertou o interesse 

em conhecer a relação da sociedade civil, como executora das Políticas Públicas 

Sociais subsidiadas por recursos públicos. A partir disto, identificou-se a 

necessidade em compreender, como se dá o processo de financiamento públicos 

dessas organizações no âmbito municipal.  

A pesquisa busca apresentar o terceiro setor como executor de Políticas 

Públicas Sociais diante do contexto brasileiro, após a Reforma do Estado ocorrida 

em 1996. Com isso, foram redefinidos o papel do Estado e estabeleceu-se novas 

estratégias de transferência das Políticas Sociais. A Reforma do Estado segundo 

Behring e Boschetti desenvolveu-se, 

 

na criação das agências executivas e das organizações sociais, bem 
como da regulamentação do terceiro setor para a execução das 
políticas públicas [...] está estabeleceu um Termo de parceria com 
ONGs e Instituições Filantrópicas para a implementação das políticas 
(BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 154). 
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O terceiro setor é composto pelas entidades de direito privado sem fins 

lucrativos, que prestam serviços de interesse público. No contexto brasileiro, 

consideradas fundamental no atendimento as demandas da assistência social. Na 

década de 1990, a participação da sociedade civil no atendimento a essas 

demandas, é fortalecida e estimulada, por meio, da publicização dos serviços sociais 

e científicos, definidos na Reforma do Estado (MONTAÑO, 2003). No século XXI o 

Estado brasileiro reconhece e reafirma a importância do terceiro setor, quando 

institui a lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, considerada o Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil. 

Pode-se dizer que, o terceiro setor é responsável pela execução, de parte das 

Políticas Sociais no Brasil. Dessa forma ao longo da pesquisa identificaremos como 

está o reflexo dessa transferência de responsabilidades, no município de Londrina 

no ano de 2018. Sendo assim é de suma importância abordarmos acerca dessas 

instituições, considerando seu papel direcionado ao atendimento das demandas 

sociais. O processo de financiamento da Assistência Social, contempla o 

cofinanciamento das Organizações da Sociedade Civil atuantes na área. 

Portanto para que recebam recursos precisam estabelecer parceria com o Poder 

Público, e adequar-se as regras previstas pela Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) e outras legislações complementares. Em vista disso, buscou-se 

reunir dados e informações com o propósito de demonstrar, como ocorreu o 

processo de financiamento das OSC, que estabeleceram parceria com a SMAS para 

execução de serviços socioassistenciais durante o ano de 2018?   

Para alcançar o objetivo geral da pesquisa, verificamos como se estabelece o 

processo de parceria através do chamamento público, apresentando os recursos 

públicos repassados para as OSC. Deste modo, as organizações convocadas foram 

caracterizadas, junto aos serviços executados conforme o objeto de parceria. Em 

sequência, demonstramos os recursos repassados as OSC que estabeleceram 

parceria com a SMAS para execução de serviços socioassistenciais em 2018. 

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, abordagem descritiva e 

explicativa, realizada através de análise documental e bibliográfica. Dessa maneira, 
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conforme apresentado por Gil (2002, p. 45) “a pesquisa bibliográfica se utiliza 

fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado 

assunto”. Possui caráter documental pois “[...]vale-se de materiais que não recebem 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetos da pesquisa” (GIL, 2002, p. 45). Com isso, a partir da abordagem 

descritiva que 

 

vão além da simples identificação da existência de relações entre 
variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação. Nesse 
caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da 
explicativa. Há, porém, pesquisas que, embora definidas como 
descritivas com base em seus objetivos, acabam servindo mais para 
proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das 
pesquisas exploratórias  (GIL, 2002, p. 42). 

 

Utilizamos também a pesquisa explicativa, que “pode ser a continuação de 

outra descritiva, posto que a identificação dos fatores que determinam um fenômeno 

exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado” (GIL, 2002, p. 42-43).A 

pesquisa delimita-se, as instituições que tinham como objeto a execução dos 

serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados, e que foram convocadas para 

firmar parceria com o Poder Público por meio do primeiro edital de chamamento 

público, após vigência do marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

A coleta de dados foi feita por meio de pesquisa bibliográfica, através de 

fontes distintas como: livros, artigos científicos, periódicos, anais de congressos e 

sites confiáveis, com o intuito de selecionar estudos relacionados ao tema e nortear 

o trabalho desenvolvido. Já a coleta de dados se deu por meio de documentos 

oficiais emitidos pela SMAS, resoluções do Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS), relatórios sobre a prestação de contas do Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS),  o Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) vigente 

e também materiais informativos apresentado as OSC,  disponibilizados em sitio 

eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Londrina (PML), bem como, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentaria Anual (LOA), referente ao 

exercício de 2018.   
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A pesquisa foi delimitada por amostragem, especificamente das OSC da 

assistência social que tinham parcerias com o Poder Público, intermediadas pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social no município de Londrina. Assim, 

utilizamos como referência o ano de 2018, considerando o termo de colaboração 

firmado para execução dos serviços socioassistenciais. 

Para dar suporte a pesquisa, o referencial teórico foi construído tendo por 

base autores renomados como Maria Luiza Mestriner, Denise Colin e Raquel 

Raichelis, no sentido de contextualizar a trajetória da assistência social e a 

filantropia. A questão da Reforma do Estado foi tratada de forma pontual baseado no 

pensamento de Carlos Bresser Pereira e do Carlos Montaño. No segundo capitulo, o 

orçamento público foi abordado na perspectiva de James Giacomoni e Evilásio 

Salvador, dentre outros pesquisadores especialistas no assunto.  

O trabalho dividiu-se em três capítulos. No primeiro, apresentamos a 

contextualização histórica da assistência social e sua relação com a filantropia, até a 

sua promulgação como Política de Seguridade Social, por meio da Constituição 

Federal de 1988. Nesse capítulo também, apresentamos a relação pública privado, 

em consonância às alterações ocorridas através da Reforma do Estado, com a 

redefinição de suas funções e competências. São apresentadas as definições 

acerca do terceiro setor e o Marco Regulatório instituído a partir do ano de 2014, 

com o estabelecimento jurídico sobre a parceria entre o Poder Público e as OSC. 

O segundo capitulo traz uma breve contextualização histórica sobre o 

financiamento da assistência social até os dias atuais. Dessa maneira, 

apresentamos as regras gerais para organização, operacionalização e gestão da 

Política de Assistência Social. No capítulo, também demonstramos como ocorre o 

processo orçamentário, seu processo de elaboração e, posteriormente aprovação 

em forma LOA. Neste, abordamos os aspectos gerais do orçamento público, 

apresentando o orçamento da assistência para o ano de 2018 no município.  

No terceiro capitulo, apresentamos os resultados da pesquisa, em que 

descrevemos o processo de parcerias entre OSC e Poder Público, intermediado pela 

SMAS. Como instrumento de seleção, valemos do regramento do Marco Regulatório 
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que instituí o chamamento público obrigatório, e, para formalização das parcerias os 

termos de colaboração ou fomento. Deste modo foram caracterizadas, as OSC 

convocadas pelo chamamento, apresentando os serviços socioassistenciais 

executados pelas organizações, bem como dos recursos autorizados para o 

cofinanciamento dos serviços, objeto da parceria, e sua comparação e a composição 

total destinada ao FMAS.  

Portanto, buscou-se compreender o processo de financiamento das 

organizações da sociedade civil executoras de serviços socioassistenciais. Assim 

definiu-se como objeto da pesquisa, as OSC convocadas por meio do edital de 

Chamamento Público nº 001/2017 – SMAS/FMAS. A pesquisa buscou também, 

contribuir para que o tema se amplie, para novas pesquisas, e que contribua no 

processo de graduação do curso de serviço social, visto que a temática envolve o 

campo de atuação do assistente social. 
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CAPÍTULO I – ASSISTÊNCIA SOCIAL E A RELAÇÃO PÚBLICO PRIVADO 

 

1.1 A RELAÇÃO HISTÓRICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A FILANTROPIA 

 

A assistência social no Brasil durante o século XX, construiu-se entre o 

âmbito público e o privado. Neste contexto marcado por acontecimentos que a 

particularizam, de forma que, suas demandas eram atendidas por meio de ações 

pontuais, com viés assistencialista e consequentemente ineficazes. Raichelis (2012), 

afirma que se voltarmos a história, identificaremos uma área que foi construída por 

meio de ações e atividades sem continuidade, iniciadas pela sociedade civil e o 

Estado. Compreender essa relação é de suma importância para podermos avaliar 

como a assistência social está estabelecida e se configura na atualidade brasileira. 

Como bem nos assegura Mestriner (2012), pode-se dizer que as políticas 

sociais confundiam-se com ações de caridade, devido a maneira como se 

articulavam e eram executadas. Assim, acaba por estabelecer uma relação 

intrínseca entre as políticas sociais e a filantropia, no processo histórico brasileiro da 

assistência social. Desde o governo de Getúlio Vargas, na década de 19301, o 

Estado legitima seu atendimento as demandas sociais de forma indireta por meio de 

subsídios fiscais. Conforme apresenta a autora, fica claro que a assistência social, a 

saúde e educação constituíram-se da relação entre o Estado, a igreja católica e a 

burguesia. O que mais preocupa, contudo, é a constatação que, um dos objetivos do 

Estado relacionava-se ao controle dos conflitos resultantes da questão social.  

Podemos identificar que o Estado brasileiro, durante o percurso da 

assistência social até meados da década de 1990, não assumia a responsabilidade 

direta com as necessidades sociais. Neste contexto sua participação ocorria de 

modo indireto, por meio da isenção de tributos como forma de subsídio fiscal a 

essas organizações, que, propuseram-se a atender essas questões. Deste modo as 

demandas sociais foram atendidas com auxílio da burguesia e da igreja católica. 

                                            

1 Getúlio Vargas, permaneceu no poder durante o governo provisório de 1930 a 1934 em que ocorreu 
o mandato constitucional. Assim entre o período de 1934 a 1937, o Estado passa pelo golpe ficando 
no governo até 1945. Em 1951 ele retorna à presidência através das eleições. 
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Assim não parece haver razão para discordar que, a presença da igreja no 

atendimento as demandas sociais e a ausência do Estado, marcam a trajetória da 

assistência social até os dias de hoje. 

Conforme afirma Mestriner (2005), a assistência social estruturada no âmbito 

do Estado por meio de iniciativas da sociedade civil não detinha de orçamento 

próprio, sendo atendida com recursos incertos, arrecadados pela caridade. Com 

isso, podemos afirmar que essas particularidades distanciavam a assistência social 

de sua consolidação como política social, visto que, uma política impõe 

comprometimento e orçamento especifico. 

Conforme mencionado pela autora, a assistência social e a filantropia sempre 

tiveram uma relação em conjunto no atendimento as demandas sociais, de forma 

que, a "assistência, filantropia e benemerência tem sido tratada no Brasil como irmãs 

siamesas, substitutas uma da outra"  (MESTRINER, 2005, p. 14). Neste contexto 

pode se considerar, que, há dificuldades na distinção das atribuições na área social. 

Assim, a trajetória da assistência social é marcada por um “histórico 

conservadorismo que aprisionou essa área à filantropia e á benemerência2, portanto 

ao campo da não política e do não direito” (RAICHELIS, 2012, p. 16). 

As características que marcam a construção histórica da assistência social no 

Brasil, acabaram por dificultar sua transição do campo da ajuda para sua afirmação 

como direito. Com isso, a partir da década de 1980 as políticas sociais configuraram-

se, de forma que,  

 

[...] a hipertrofia da dimensão/ação repressiva do Estado burguês 
conjuga-se outra dimensão, coesiva e legitimadora: o novo 
assistencialismo, a nova filantropia que satura as várias iniciativas – 
estatais, privadas e estatal/privadas, mediante as chamadas 
“parcerias público-privado” – que configuram as políticas sociais 
implementadas desde os anos 1980-90 para enfrentar o quadro de 
pauperização contemporânea, isto é, da “questão social”, “velha” 
e/ou “nova”. Já não se está diante da tradicional filantropia (de base 
confessional e/ou laica) que marcou os modelos de assistência social 

                                            

2 Nesse sentido a filantropia e a benemerência se caracterizam em ações pautadas na caridade, no 
ato solidário de ajuda ao próximo, com o objetivo de suprir necessidades emergenciais através de 
doações. 
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que emergiram no século XIX nem, muito menos, diante dos 
programas protetores ou de promoção social que vieram a 
institucionalizar-se a partir do Estado de Bem-Estar Social (NETTO, 
2012, p. 428). 

 

Conforme citado acima, esse novo formato de atendimento acerca das 

demandas sociais, foram definidos na década de 1980. Nesse contexto fica claro 

que o objetivo do Estado burguês, ao estabelecer parcerias público-privadas, seria 

de transferir sua responsabilidade acerca da questão social para a sociedade civil 

(NETTO, 2012). Deste modo, entende-se que essa relação se estabelece 

historicamente. O Estado, em sua forma de ação, se apresenta indiretamente, ao 

atendimento dessas demandas, subsidiando a assistência social por meio de 

isenções fiscais. Assim conforme afirmam Stuchi, Paula e Paz (2012), 

Em um país no qual a assistência social firmou-se não como política, 
mas como um conjunto de ações específicas para os “excluídos”, 
sustentadas sob o signo da benemerência, fica evidente que uma 
complexa rede de atenções ganhou escala e legitimidade pública – 
reconhecida e incentivada pelo próprio Estado -, firmando tais 
atenções no mundo privado sob o discurso da solidariedade e da 
ineficiência do Estado. (p. 11) 

 

Deste modo, entende-se que essa relação se estabelece historicamente. O 

Estado, em sua forma de ação, se apresenta indiretamente, ao atendimento dessas 

demandas, subsidiando a assistência social por meio de isenções fiscais. A 

assistência social é considerada política pública no Brasil, somente após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2016). Portanto, para que 

possamos compreender a relação público privado no Brasil, é de suma importância 

entendermos como a assistência social se estruturou, até ser consolidada como 

política social. 
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1.2 A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

Na década de 1980, o Brasil passava pelo processo de redemocratização do 

Estado, que desde o ano de 1964 encontrava-se sob ditadura militar. Este período, 

foi marcado por mobilizações e reivindicações promovidas pelos trabalhadores, que 

lutavam pela garantia dos direitos sociais. Neste contexto a Constituição Federal de 

1988, proporcionou direitos sociais, ao incorporar o conceito de seguridade social, e 

estabelecer as políticas de saúde, previdência e assistência social, considerado um 

avanço para a política social no Brasil(SALVADOR, 2010). 

Como ressalta Mestriner (2005), a Assistência Social no Brasil, através da 

Constituição Federal de 1988, no art.1943 é considerada Política de Seguridade 

Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social (BRASIL, 2016). Fica claro 

que historicamente a população teve suas demandas atendidas pelas instituições 

filantrópicas, sem fins lucrativos. Deste modo, a afirmação da assistência social 

como direito, demandou a redefinição da relação do Estado com os usuários da 

política social. 

Segundo Mestriner(2005), pode-se dizer que a incorporação do conceito de 

seguridade social, foi um marco importante na instauração de um modelo de 

proteção social no Brasil. Deste modo, vale ressaltar que, para a Constituição 

Federal ser aprovada, foram necessárias negociações e acordos, que 

posteriormente, acabaram por dificultar a execução das políticas sociais 

asseguradas. Assim entre as exigências apresentadas pela carta magna, solicitava 

que houvesse a criação de uma lei ordinária para cada uma das áreas. (BRASIL, 

2016).  

A Assistência Social se define como Política de Seguridade Social no dia 07 

de dezembro do ano de 1993, através da lei nº 8.742, intitulada “Lei Orgânica da 

                                            

3A partir da Constituição Federal de 1988 em seu Capítulo II, “Da Seguridade Social, Seção I - 
Disposições Gerais.Art. 194”, define que “seguridade social compreende 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” (BRASIL, 2016). 
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Assistência Social (LOAS)”. Assim, a LOAS, (Capítulo I “Das Definições e Objetivos”) 

no art. 1º, apresenta a assistência social como 

 

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). 

 

De acordo com Stuchi (2012), apesar da Constituição instituir a assistência 

como Política de Seguridade Social, e posteriormente ser reafirmada através da 

LOAS4, ainda assim, não possibilitou seu reconhecimento como direito. Pode se 

dizer que atualmente, mesmo após a aprovação de várias legislações5 que afirmam 

a assistência social como direito ao cidadão, ainda são reconhecidas pelo viés 

filantrópico. Conforme afirma Raichelis (2007, p. 22), a aprovação da LOAS 

“representou para o campo da assistência social uma espécie de estatuto de 

maioridade jurídica, já que, pela primeira vez, é definida como política pública”. 

Conforme afirma Stuchi (2012), o percurso para a assistência social ser 

efetivada como política pública, é marcado pela resistência do Estado. Deste modo 

podemos afirmar que esse fato, ocorreu, devido as entidades atuarem 

historicamente sem prerrogativa constitucional, pautadas pelo conceito da ajuda. 

Dessa maneira, torna-se relevante, entendermos que, durante o processo de 

afirmação da assistência social o Estado brasileiro encontrava-se sob influência da 

globalização, implantação do neoliberalismo e em processo de Reforma do Estado. 

 

 

                                            

4Vale ressaltar que a tentativa inicial, de aprovação da LOAS, devido ao veto do presidente Fernando 
Collor de Mello, e longas discussões no Congresso Nacional teve seu reconhecimento tardio 
(STUCHI, 2012). 
5 Dentre os avanços legislativos, podemos elencar, o estabelecimento de um órgão central da 
Política, o Ministério da Previdência e Assistência Social, a instituição do Conselho Nacional, Plano e 
Fundo de Assistência Social; a aprovação das NOB e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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1.3 A REFORMA DO ESTADO 

 

A Reforma do Estado iniciada no ano de 1996, foi a segunda maior reforma 

administrativa na história do Brasil, também denominada como Reforma da Gestão 

Pública ou Reforma Gerencial do Estado. Segundo Pereira (1997), o objetivo da 

Reforma do Estado, era reduzi-lo, de forma que sua intervenção ocorre somente sob 

os serviços considerados essenciais. Deste modo, sua função como produtor de 

bens e serviços ficam limitadas, diante da função reguladora do Estado, que 

também, se apresentam reduzidas. Assim, resulta-se na ampliação do financiamento 

para as organizações públicas não estatais. 

O Estado reduzido pode ser caracterizado pela definição de suas funções, por 

meio de privatização, terceirização e publicização dos serviços, que não são 

considerados de sua competência (PEREIRA, 1997). Assim o autor conceitua 

privatização como o processo de transformar uma empresa estatal em privada, e a 

publicização, o processo de transformar uma organização estatal em organização de 

direito privado, porém com a finalidade de atender ao interesse público.Com isso, 

tem-se a terceirização como processo de transferir para o setor privado, os serviços 

auxiliares considerados suporte para a administração pública6.O mais preocupante, 

contudo, é constatar que, o Estado se desresponsabiliza pela área econômica e 

social, e transfere para o setor privado, indiretamente, todas as atividades que 

podem ser controladas pelo mercado.  

É interessante, aliás, afirmar que a Reforma do Estado também impactou na 

trajetória da assistência social, mas há um fator que se sobrepõe aos outros, a 

publicização. A melhor maneira de compreender esse processo é considerar que o 

termo publicização e o âmbito público, não estatal, não são homogêneos. Não se 

                                            

6 No contexto da Reforma do Estado os serviços considerados como auxiliares se dão para as 
atividades-meio, que podem ser, serviços de copa e limpeza, transporte, vigilância, serviços técnicos 
de informática, processamento de dados, etc. 
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trata de termos de fácil compreensão, por promoverem discussões, e estimularem 

contraposições7(RAICHELIS, 2007). 

A publicização é caracterizada, pelo estimulo do Estado diante da reforma, 

para que, as organizações da sociedade civil executem os serviços de interesse 

público. Neste contexto Pereira (1997), ao defender a publicização dos serviços 

sociais e científicos, afirma que, 

[...] a reforma do Estado nesta área não implica em privatização, mas 
em “publicização” – ou seja, em transferência para o setor público 
não-estatal [...] se definirmos como público aquilo que está voltado 
para o interesse geral, e como privado aquilo que é voltado para o 
interesse dos indivíduos e suas famílias, está claro que o público não 
pode ser limitado ao estatal, e que fundações e associações sem fins 
lucrativos e não voltadas para a defesa de interesses corporativos 
mas para o interesse geral não podem ser consideradas privadas [...] 
Na verdade são entidades públicas não-estatais (p. 25) 

 

Na citação acima, o autor justifica a desresponsabilização do Estado na 

execução desses serviços considerados essenciais, através da publicização. Esse é 

o motivo pelo qual é importante frisar, uma vez afirmado que, devido as 

organizações privadas possuírem finalidades públicas e não visarem lucro, devem 

ser consideradas públicas, porém não estatais. Neste caso, as atividades do Estado 

se dividem baseadas na finalidade de cada organização. Assim, o público 

representa os interesses coletivos, e o privado, os particulares. Com isso, tem-se as 

atividades exclusivas do Estado que são definidas como, 

 

atividades monopolistas, em que o poder de Estado é exercido: 
poder de definir as leis do país, poder de impor a justiça, poder de 
manter a ordem, de defender o país, de representá-lo no exterior, de 
policiar, de arrecadar impostos, de regulamentar as atividades  
econômicas, fiscalizar o cumprimento das leis. São monopolistas 
porque não permitem a concorrência (PEREIRA, 1997, p. 38) 

 

                                            

7 O termo: publicização, o âmbito público, não estatal, apresentado por Raichelis(2007, p. 
84)“comportam variadas e divergentes leituras, com consequências teóricas e politicas ponderáveis 
que incidem no debate e nos projetos de reforma do Estado”. 
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O Estado clássico liberal, objetiva a mínima intervenção do Estado nas 

relações sociais, legitimado pelo ideal da liberdade individual. Conforme afirma 

Pereira (1997) a Reforma do Estado na década de 1990 assemelhou-se a um 

Estado Social, onde sua função em relação aos serviços sociais e científicos, 

atribuía-se a, 

 

formular políticas na área econômica e social e, em seguida, de 
realizar transferências para a educação, a saúde, a assistência 
social, a previdência social, a garantia de uma renda mínima, o 
seguro desemprego, a defesa do meio ambiente, a proteção do 
patrimônio cultural, o estímulo às artes (PEREIRA, 1997, p. 23). 

 

Deste modo os serviços sociais e científicos no interior da Reforma do 

Estado, serão executados por meio da publicização, através de instituições como, 

 

as escolas, as universidades, os centros de pesquisa científica e 
tecnológica, as creches, os ambulatórios, os hospitais, entidades de 
assistência aos carentes, principalmente aos menores e aos velhos, 
os museus, as orquestras sinfônicas, as oficinas de arte, as 
emissoras de rádio e televisão educativa ou cultural, etc.(PEREIRA, 
1997, p. 24) 

 

Segundo Montaño (2003) pode-se dizer que os motivos que legitimaram a 

reforma do estado não estão baseados na eficiência de um setor sobre o outro, e 

sim fundamentada em um objetivo político-ideológico. Neste contexto, o autor deixa 

claro que, o real objetivo é retirar das políticas sociais (estatais), sua extensão de 

direito universal. Deste modo, Montaño (2002) afirma que 

 

A ação social deixa de ser financiada pelo conjunto da sociedade, 
pelo capital, pelo trabalho, etc. e passa agora a ser cada vez mais 
financiada pelos setores carenciados, mais ligados aos trabalhadores 
de média e baixa renda. O capital deixa de ser obrigado a co-
financiar as políticas sociais estatais; passa-se de uma “solidariedade 
sistêmica” (mediante a contribuição compulsória e diferencial) para 
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uma “solidariedade individual e voluntária” (segundo os princípios da 
“auto-ajuda” e da “ajuda-mútua”)(p. 60). 

 

Podemos constatar conforme demonstrado acima, que a transferência da 

responsabilidade do Estado com os serviços sociais e científicos, para a sociedade 

civil organizada, acaba por desobrigar o capital de sua responsabilidade com o 

social. Não é exagero afirmar que esse novo ordenamento na execução das ações, 

torna-se consideravelmente lucrativo para a esfera empresarial. 

Conforme apontado por Montaño (2003), a publicização apresentada pelo 

Ministro Bresser Pereira, seria uma verdadeira desprivatização do Estado, pois 

transfere sua responsabilidade com a área social para a sociedade civil organizada, 

através de suas parcerias. Nesse contexto, fica claro uma divergência de ideias 

entre os autores, um fomentador e defensor da Reforma do Estado, e o outro aponta 

que esse movimento não passa de uma estratégia do próprio capital. O mais 

preocupante, contudo, é constatar que "a diminuição da intervenção estatal nas 

sequelas da questão social teria sido compensada pelo crescimento da intervenção 

da sociedade civil" (MONTAÑO, 2003, p. 222). 

Pode-se dizer que, a reforma do Estado foi um fato importante para a 

assistência social, por ser umas das áreas mais afetadas pela estratégia da 

publicização. Segundo Raichelis (2007) a referida reforma é consequência de uma, 

onda mundial fundamentada no ideário neoliberal, resultante da crise do Estado 

contemporâneo, que objetivou o aumento da eficiência estatal através da 

instauração do Estado Mínimo. Deste modo, trata-se inegavelmente de ações que 

planejam reconstruir o mercado intermediado pela sociedade. 

Deste modo podemos constatar que a Reforma do Estado Brasileiro na 

década de 1990, foi motivada por uma crise política, burocrática e por uma suposta 

crise do capital em nível mundial. O Estado entra em uma crise fiscal e política, onde 

sua capacidade interventiva reduz consideravelmente, frente a privação do crédito 

público e sua ineficiência em gerar poupança compulsória. A única forma conhecida 

de resolver esse problema seria através da reconstrução do Estado, que, de acordo 

com Raichelis (2007) frente a crise do Estado, 
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do agravamento da questão social e da luta pela democratização do 
pais, a busca por novos espaços de participação da sociedade civil 
consubstanciou-se, entre outros aspectos, pela definição do texto 
constitucional de instrumentos ativadores da publicização na 
formulação e na gestão das políticas públicas. Estimulou-se a 
definição de mecanismos de transferência de parcelas de poder do 
Estado para a sociedade civil e foram induzidas mudanças 
substantivas na dinâmica dessas relações (p. 36). 

 

Conforme citação acima, os estímulos estabelecidos pela Reforma do Estado 

transferiram o poder do Estado para a sociedade civil, que acarretou na modificação 

de suas relações. Esse é o motivo pelo qual é importante frisar esse ponto, uma vez 

que esse, tem por objetivo tirar a responsabilidade do Estado com as demandas da 

área social em benefício do capital. Neste contexto torna-se importante ressaltar 

que, contrária a ideia do estado mínimo a centro-esquerda social-liberal sugeriu que 

em seu lugar, houvesse a reconstrução do Estado. Ora, para que, nesse novo 

contexto pudessem complementar e corrigir, de forma eficiente as imperfeições do 

mercado. Assim o objetivo da reconstrução do Estado seria para que pudessem 

realizar não apenas suas tarefas clássicas de garantia da propriedade e dos 

contratos, mas também seu papel de garantidor dos direitos sociais e de promotor 

da competitividade do seu respectivo país (PEREIRA, 1997). 

Compreende-se que a crise em qual o Estado se encontrava deveu-se a 

emergência acerca das demandas resultantes da questão social. Assim, tem-se a 

crise fiscal do Estado, consequência das ações governamentais tomadas 

historicamente em prol do capital e interesses particulares como, 

 

pagamento da dívida pública (interna e externa), renúncia fiscal, 
hiperfaturamento de obras, resgate de empresas falidas, vendas 
subvencionadas de empresas estatais subavaliadas, clientelismo 
político, corrupção, compras superavaliadas e sem licitação, 
empréstimos ao capital produtivo com retorno corroído pela inflação, 
taxas elevadíssimas de juros ao capital financeiro especulativo, 
construção de infraestrutura pública necessária para o capital 
produtivo e comercia(MONTAÑO, 2003, p. 216). 
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A Reforma do Estado Brasileiro foi reflexo, da globalização que na década de 

1990, baseou-se nos ideais neoliberais, e objetivou reduzir o Estado através da 

redefinição de suas funções e competências. Neste contexto podemos evidenciar 

que, ao invés do Estado assegurar o sistema de proteção social instaurado na 

Constituição Federal, ele acaba por transferir sua responsabilidade com as 

demandas sociais para a sociedade civil (MONTAÑO, 2003). Assim, constata-se um 

dos motivos que fizeram a assistência social tornar-se política pública tardiamente. 

Com isso, a relação público privada se estabelece, por meio, das parcerias 

celebradas entre Estado e sociedade civil, para a execução de serviços de interesse 

público. Neste contexto legitima-se distintas conexões entre o estatal, o público e o 

privado, para a execução de serviços de interesse público, consequentemente a 

essa prática em síntese consolida então o terceiro setor. 

 

1.4 DEFINIÇÕES DO TERCEIRO SETOR 

 

Na segunda metade da década de 1990, o Brasil encontrava-se num contexto 

de reestruturação econômica, orientado por práticas neoliberais que começam a ser 

concretizadas na Reforma do Estado. Neste contexto, através da publicização dos 

serviços sociais e científicos, se consolida o Terceiro Setor, responsável por 

absorver as demandas sociais, não definidas como competência do Estado, que 

também, não interessam ao mercado. Assim, fica evidente a existência de um 

primeiro e segundo setor. Dessa maneira, “o primeiro refere-se ao Estado e o 

segundo ao Mercado, logo o terceiro setor é a negação dos dois nem 

governamental, nem lucrativo" (FERNANDES, 2002, p. 127). 

 A consolidação desse setor define novas formas de relação entre o público e 

o privado. Segundo Coelho (2002) a relação do Estado com a sociedade civil 

organizada estabelecida historicamente ocorreu de forma indireta, com repasses 

pontuais, na maioria das vezes para entidades assistenciais. Conforme assegura 

Pereira (1997) pode-se dizer que a partir da década de 1980, o terceiro setor se 
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expande, devido as iniciativas da sociedade civil organizada e por incentivo do 

Estado, para que as entidades realizassem parcerias. Neste contexto, o terceiro 

setor constitui-se de, 

 

[...]organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase 
na participação voluntaria, num âmbito não governamental, que dão 
continuidade as práticas tradicionais da caridade, da filantropia, e do 
mecenato e expandem o seu sentido para outros domínios, graças, 
sobretudo, a incorporação do conceito de cidadania e de suas 
múltiplas manifestações na sociedade civil (FERNANDES, 2000, p. 
27). 

 

Deste modo, o terceiro setor é o público, que não faz parte da esfera Estatal e 

não possui finalidade de lucro, assim, se apresenta como privado que atende ao 

interesse público. É interessante pontuarmos que, um dos pilares dessas 

organizações se estabelece pelo voluntariado, que auxilia na execução dos serviços 

de forma gratuita, com base nos princípios da solidariedade. Porém há um fato que 

se sobrepõe a essa questão, de modo que esse auxilio caracteriza-se por ações 

assistencialistas, que acabam por dificultar a afirmação da assistência social direito 

do cidadão. 

O Terceiro setor é um campo vasto e complexo, composto por organizações 

privadas, que podem ser denominadas como Organização Não Governamental 

(ONG), Instituição, Associação, Fundação e Entidade sem fins lucrativos. Desta 

forma a terminologia conferida a essas entidades, resulta da " classificação jurídica 

[...] as quais estão compreendidas desde organizações da sociedade civil de defesa 

de direitos e sindicatos até fundações de ensino e pesquisa e hospitais 

beneficentes" (LOPEZ e BARONE, 2013, p. 7). 

Conforme verificado, o terceiro setor se consolida através da alteração na 

relação público privada, ao passo que, o Estado transfere sua responsabilidade com 

as demandas sociais através da publicização dos serviços sociais e científicos, 

iniciados na Reforma do Estado na década de 1990. Neste contexto, essas 

demandas, que não interessam ao Mercado, são direcionadas ao privado, porém 
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público. Deste modo, trata-se inegavelmente da regulamentação, de algo que 

sempre existiu no âmbito da caridade e da filantropia. Pode-se dizer, que, seria um 

erro, não atribuir seu surgimento, à ineficiência do Estado no atendimento das 

demandas sociais. Assim reveste-se de particular importância, identificarmos como 

essa relação se estabelece atualmente, que abordaremos no próximo tópico. 

 

1.4.1 Marco Regulatório do Terceiro Setor 

 

O Marco Regulatório é composto por normas, leis e diretrizes, que objetivam 

regular o funcionamento de entes privados que prestam serviços de interesse 

público. Deste modo o Marco Regulatório do Terceiro Setor, institui-se por meio da 

Lei nº 13.019, de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204 de 2015, que, regulamenta 

as parcerias entre o Terceiro Setor e a administração pública. É importante ressaltar 

que esse novo marco altera os critérios para a celebração de parcerias e o repasse 

de recursos do Estado para as Organizações da Sociedade Civil (BRASIL , 2014). 

O processo de consolidação do Marco Regulatório do Terceiro setor no Brasil 

é considerado resultado, de anos de lutas e debates organizados pela sociedade 

civil, que buscavam um ambiente favorável para atuarem. Neste contexto, fica claro 

a ausência de legislações, que, regulassem as relações estabelecidas, entre o 

Poder Público e a sociedade civil organizada. Deste modo, após a aprovação da 

nova legislação as "organizações e administradores públicos de todas as esferas 

de governo terão maior segurança jurídica para agir em conjunto, fortalecendo 

parcerias que já mostraram que podem ser muito proveitosas para toda a sociedade" 

(SOARES, 2015, p. 3). Assim, através da lei n. 13.019, a regulação do terceiro setor, 

se estabelece como, 

 

o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
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define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de 
cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 
8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. 
(Ementa com redação dada pela Lei nº 13.204, de 
14/12/2015)(BRASIL , 2014). 

 

Assim, a lei define as Organizações da Sociedade Civil em seu art. 2º 

(Capítulo I, “Das organizações da sociedade civil”) tais como, 

 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os 
seus sócio ou associados, conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo 
de reserva; (Alínea acrescida pela Lei nº 
13.204, de 14/12/2015) 

 

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco 
ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e 
ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as 
voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores 
rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão 
rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos 
de interesse público e de cunho social. (Alínea acrescida pela Lei nº 
13.204, de 14/12/2015) 

 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a 
projetos de interesse público e de cunho social distintas das 
destinadas a fins exclusivamente religiosos; (Alínea acrescida pela 
Lei nº 13.204, de 14/12/2015)(BRASIL , 2014). 

 

O Marco regulatório, estabelece também os Instrumentos jurídicos de parceria 

entre as Organizações da Sociedade Civil e o Poder Público. Assim, define-se em 

seu art.2º, nos parágrafos, 
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VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco propostas pela 
administração pública que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.204, de 
14/12/2015) 

 

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas 
organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de 
recursos financeiros; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.204, 
de 14/12/2015) 

 

VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a 
transferência de recursos financeiros; (Inciso acrescido pela Lei nº 
13.204, de 14/12/2015)(BRASIL , 2014). 

 

Os instrumentos jurídicos para celebração de parceria entre as organizações 

da sociedade civil e o Poder Público, atualmente ficam estabelecidos, por meio, do 

termo de colaboração e do termo de fomento. É importante ressaltar que antes do 

Marco, as parcerias ocorriam, através de convênio, que são utilizados, somente para 

parceria entre entes públicos. Portanto essa forma de parceria, gerava debates e se 

mostrava ultrapassada, ao passo que não acompanhava as especificidades do 

terceiro setor, e a necessidade de modelos de gestão aprimorados com 

transparência (VASCONCELLOS, 2017). 

Deste modo, esses dois novos instrumentos são necessários para parcerias 

que objetivam recursos públicos. Para organizações que não pretendem receber 

recursos públicos, utiliza-se o termo de cooperação. A partir do marco regulatório, 

altera-se a forma de seleção das Organizações da Sociedade Civil e institui-se como 

instrumento para este fim, o chamamento público. Assim, no art. 2º (Capítulo I, “Das 

organizações da sociedade civil”) parágrafo 12º, considerado como, 
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procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil 
para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de 
fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da 
isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos(BRASIL , 2014). 

 

Podemos dizer que o chamamento público se define diante da nova 

legislação, para selecionar entidades que desejam firmar parceria com o Poder 

Público, através do termo de colaboração ou de fomento. Conforme verificado por 

Gobatto(2014), o chamamento público não é uma novidade, visto que esse modelo 

de seleção já era utilizado pela Administração Pública. Assim, reveste-se de 

particular importância observarmos que essa legislação em seu art. 24,apresenta a 

obrigatoriedade do chamamento público como instrumento de seleção. Deste modo, 

é importante frisarmos que, em casos específicos, o chamamento público pode ser 

dispensado. Essas exceções ficam estabelecidas no art. 30, em situações como, 

 

I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de 
paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo 
de até cento e oitenta dias; (Inciso com redação dada pela Lei nº 
13.204, de 14/12/2015)  

 
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da 
ordem pública ou ameaça à paz social; (Inciso com redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)  
 
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a 
pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua 
segurança;  
 
IV - (VETADO).  
 
V - (VETADO na Lei nº 13.204, de 14/12/2015)  
 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas por 
organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo 
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órgão gestor da respectiva política. (Inciso com redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 14/12/2015)(BRASIL , 2014). 

 

Conforme exposto acima, compreende-se que a obrigatoriedade do 

chamamento público é dispensada, em casos específicos, caracterizado por 

condições extremas. Deste modo podemos observar que, a instituição do 

chamamento público como forma de seleção objetiva garantir uma competição 

igualitária entre as OSC's. Assim o Marco regulatório legitima, a atuação das OSC’s 

nas políticas públicas, por meio da instituição de instrumentos jurídicos próprios.  

Pode-se dizer que, durante décadas as organizações do terceiro setor 

atuaram no campo da indefinição jurídica, sem o respaldo de legislações que 

regulassem claramente as relações firmadas entre as organizações da sociedade 

civil e o Poder Público, que por sua vez, resultou num tardio reconhecimento de sua 

importância perante o Estado. Conforme afirma Paes (2018),  “o que a lei agora faz, 

já não sem tempo, é diferenciar entidades da sociedade civil que prestam de forma 

universal e sem fins lucrativos os seus serviços dos organismos do Estado e do 

mercado”.  

Neste contexto, cabe apontar que, apesar do Marco regulatório considerar-se 

um avanço significativo, sua aprovação foi cercada de impasses, adiada duas vezes, 

por meio de medidas provisórias(LOSADA, 2017). Deste modo, houve o aumento do 

prazo estabelecido as organizações da sociedade civil, assim como ao Poder 

Público, para ajustarem-se as novas regras. Com isso, o Marco regulatório, define a 

regulamentação do terceiro setor, tendo seu reconhecimento em âmbito nacional. 

Sua execução entrou em vigor na data de 23 de janeiro de 2016 para a União, os 

Estados e Distrito Federal. Mais adiante a partir de 01 de janeiro de 2017, passou 

apresentar-se a nível municipal. 
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CAPÍTULO II – O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

2.1 O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A assistência social junto a saúde e a educação, constituem a Política de 

Seguridade Social, instituída a partir da Constituição Federal de 1988. Desta forma, 

a assistência social passa a ser financiada de maneira descentralizada, com 

recursos provenientes dos entes federativos. Com isso, o art. 195 da Constituição 

Federal (1988), atribui à União, Estados, Distrito Federal, e Municípios, a 

responsabilidade do financiamento da Política de Assistência Social. 

A Constituição Federal apresenta em seu conteúdo, regras gerais para o 

financiamento da assistência social. Neste contexto, o Capítulo V da LOAS, dispõe 

sobre o financiamento da assistência social, criação do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS) e regras sobre a responsabilidade de cada ente 

federativo, bem como os recursos a serem destinados à área da assistência social 

(BRASIL, 1993). O mais preocupante, contudo, é constatar, que os critérios para 

transferência de recursos, estão estabelecidos em um arcabouço8 legislativo. 

A resolução nº 207, de 16 de dezembro de 1998, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social9 (CNAS), instituiu a Norma Operacional Básica da 

Assistência Social - NOB/1998, que trouxe como eixo norteador, a organização, 

operacionalização e gestão da Política de Assistência Social, através da 

descentralização político-administrativa (BRASIL, 1998). Neste contexto para Battini 

et al.(2003) fica claro que, a descentralização político-administrativa se aprova, 

juntamente, com as regras para transferência de recursos do FNAS, para os fundos 

estaduais e municipais. Com isso, a operacionalização da assistência social, 

submete-se ao cumprimento de regras estabelecidas pela NOB/1998. Após 

estabelecer a descentralização político, jurídico e administrativa,  

                                            

8 Neste contexto entende-se por arcabouço, um aglomerado de regras distribuídas em várias 
legislações. Desta forma, elas não podem ser encontradas em um único documento. 
9 Os Conselhos são órgãos deliberativos, criados pelo Estado, descentralizados e baseados no 
conceito da democracia participativa. Neste sentido seu objetivo é garantir que a população participe 
da gestão das políticas e serviços público. 
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a União passou a normatizar e coordenar a política de assistência 
social, o que deve ser feito em conformidade com o Conselho 
Nacional. O mesmo ocorre em relação aos estados, responsáveis 
pela coordenação das políticas estaduais a serem aprovadas e 
controladas pelos respectivos conselhos. Os municípios tornaram-se 
responsáveis pela coordenação da política municipal, em articulação 
com os demais conselhos municipais de políticas setoriais, e pela 
execução dos programas e prestação dos serviços que a compõem, 
em parceria com as organizações não governamentais, 
caracterizando-se assim como a instância preferencial de 
atendimento à população (BATTINI, 2003, p. 38). 

 

Portanto constata-se que a descentralização político-administrativa, teve 

como objetivo, dividir a responsabilidade pela execução da Política de Assistência 

Social, entre a União, os Estados, Municípios e Distrito Federal. A Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS/2004, aprovada a partir da resolução nº 145, de 15 de 

outubro de 2004, trouxe como perspectiva a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS (BRASIL, 2004). Em consonância, a resolução nº 130, de 

15 de julho de 2005 intitulada “Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social - NOB/SUAS” definiu e regulou o novo sistema (BRASIL, 2005).  

Entre os avanços conquistados através da criação do SUAS, podemos evidenciar, 

 

especialmente, a articulação de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, a universalização de acessos 
territorializados e a hierarquização de serviços por níveis de 
complexidade e porte de município, com repactuação de 
responsabilidades entre os entes federados. Sua regulamentação, 
por meio de base legal, como a nova NOB/Suas e outros 
instrumentos jurídico-normativos necessários para a unificação 
pretendida, tem impulsionado reordenamentos das redes 
socioassistenciais para o atendimento dos sujeitos de direitos, na 
direção da superação de ações fragmentadas, pontuais, sobrepostas 
e assistencialistas, para a garantia de um sistema unificado, 
continuado e afiançador de direitos, no enfrentamento das perversas 
formas de opressão, violência e pauperização vivenciadas pela 
maioria da população(SILVEIRA, 2007, p. 62). 
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Diante do exposto, cria-se o SUAS na perspectiva de acabar com ações 

pontuais de viés assistencialista. No objetivo de fortalecer um sistema de proteção 

social, que efetive direitos à população. Desta forma a regulamentação que se 

apresenta através da NOB SUAS/2005, juntamente a legislações complementares, 

tornam-se essenciais para compreensão do processo de financiamento da 

assistência social. 

A LOAS passa a ter alterações através da Lei nº12.435, de 06 de julho de 

2011, nesse contexto, fica claro que essa lei, materializa as definições do SUAS, 

quando estabelece a gestão das ações na área de assistência social, e sua 

organização (BRASIL, 2011). Nesse sentido torna-se importante frisarmos que, a 

finalidade dessa alteração, foi consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento 

e a cooperação técnica entre os entes federativos de modo articulado. 

Para compreendermos como o financiamento da Política de Assistência 

Social se constitui, torna-se essencial conhecermos de que modo as esferas do 

governo estruturam-se. Essa relação se dá através de “uma articulação 

intergovernamental que privilegie a resolutividade dos problemas, nas perspectivas 

de enfrentamento das causas” (BATTINI, 2003, p. 38). Desse modo, podemos 

considerar que a descentralização político-administrativa objetiva que os entes 

federados se articularem de forma estruturada para o financiamento da Política da 

Assistência Social. 

A partir da criação do SUAS, à assistência social é subdividida em níveis de 

proteção social, para que os serviços, programas e projetos sejam executados 

conforme sua complexidade. Assim, são definidos os níveis: Proteção Social Básica 

e Proteção Social Especial, de Média e Alta Complexidade. 

Conforme afirma Silveira (2007) a NOB SUAS/2005 estabelece que a 

proteção social básica e proteção social especial serão financiadas através dos 

pisos de financiamento.  Os pisos objetivam a automação do repasse fundo a fundo, 

para que os serviços contínuos sejam executados. Vê se, pois que há um 

movimento para o fortalecimento da PNAS. Para Tavares (2009) a nova modalidade 

de piso visa descontinuar o repasse de recursos baseado em valores per capita. 
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Nessa vertente, a modalidade busca orientar o financiamento dessa política para 

atender aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social. 

A divisão dos pisos de financiamento, são apresentados conforme a 

PNAS/2004. Neste sentido, a proteção social básica 

 

tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que 
vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – 
relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)(BRASIL, 2004). 

 

Conforme mencionado acima, podemos afirmar que a proteção social básica 

possui caráter preventivo, direcionada a população que se encontra em situação de 

vulnerabilidade social. No que se refere a proteção social especial, podemos expor 

que, 

 

tem por objetivos prover atenções socioassistenciais 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, entre outras (BRASIL, 2004). 

 

Desse modo a proteção social especial, se apresenta quando há violação de 

direitos, direcionados ao atendimento da população vulnerável. É importante 

ressaltar que a PNAS preconiza que sejam prestados pelo município, os serviços de 

proteção social básica e especial. Com isso, recomenda-se que, os Centros de 

Referência de Assistência Social- CRAS e Centros de Referência Especializado em 

Assistência Social-CREAS executem esses serviços. Neste contexto a participação 

das entidades não governamentais, são compreendidas como, integrantes da rede 
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socioassistencial para a execução dos serviços, programas, projetos através de 

parceria com o Poder Público (BRASIL, 2004). 

O financiamento da Política de Assistência Social segmenta-se conforme o 

nível de proteção social. Com isso a PNAS, define a transferência de recursos por 

meio dos pisos de financiamento, através do cumprimento de critérios pactuados 

entre os entes federativos. Assim, conforme as ações definidas a nível de gestão, e 

sua adesão permanente ao SUAS. A operacionalização dos recursos da União, 

relativo ao cofinanciamento dos serviços, programas e projetos da assistência social, 

segundo o nível de proteção social e grau de complexidade, definiu-se conforme o 

quadro a seguir. 

 Quadro 1 - Pisos de financiamento 

 

    

Fonte: (BRASIL, 2004),adaptado pela autora. 

 

Conforme a PNAS (2004) podemos dizer que, a instituição desses pisos, se 

consideram requisitos para o recebimento do cofinanciamento federal. Neste 

contexto é preciso ressaltar que a composição dos pisos, são atribuídos conforme a 

responsabilidade de cada ente federado, com base na resolução aprovada pelo 

CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, intitulada “Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social – NOB SUAS/2012” (BRASIL, 2012). Dessa 

maneira essa norma, define também, que caberá a legislação complementar 

especifica do financiamento da Política de Assistência Social, estabelecer os 

percentuais de participação dos Estados, Municípios e Distrito Federal a respeito, 

dos serviços socioassistenciais.  

PISO BÁSICO FIXO 

PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO 

PISO BÁSICO VARIÁVEL 

PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE 

PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I E II 
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O repasse dos recursos permaneceram subsidiados conforme estabelecido 

na NOB SUAS/2005, até que, os blocos de financiamento fossem regulamentados 

(BRASIL, 2012). Assim, pode-se dizer que o objetivo dos blocos de financiamento 

seria flexibilizar a utilização dos recursos recebidos. Deste modo, a portaria nº 113, 

de 10 de dezembro de 2015 e DOU de 11 de dezembro de 2015, “Regulamenta o 

cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a 

transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências”. 

Dessa maneira, conforme apresentado em seu art. 1º, trata-se de organizar o 

cofinanciamento federal, na modalidade fundo a fundo, dos serviços 
e do aprimoramento da gestão por meio de Blocos de Financiamento 
da assistência social, bem como dos Programas e Projetos 
socioassistenciais (BRASIL, 2015). 

 

Assim, a referida resolução em seu art. 7, define que o cofinanciamento 

federal da assistência social, se dará através dos blocos de financiamento, 

regulamentados conforme quadro a seguir, 

 

Quadro 2 - Blocos de financiamento 

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 

BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO 
ÚNICO 

Fonte (BRASIL, 2015),adaptado pela autora. 

 

Deste modo, os blocos de financiamento conforme estabelecido pela NOB 

SUAS/2012, em seu parágrafo único art. 56, definem-se como “o conjunto de 

recursos destinados aos serviços, programas e projetos, devidamente tipificados e 

agrupados, e à sua gestão”(BRASIL, 2012).No art. 57 são apresentadas, as 

modalidades de divisão dos programas, projetos e serviços, direcionados aos blocos 
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de financiamento. Com isso, dentre os objetivos dos blocos, em consonâncias com a 

tipificação nacional, devem co-financiar, 

I - as Proteções Sociais Básica e Especial, em seu conjunto de 
serviços socioassistenciais tipificados nacionalmente;  

II - a gestão do SUAS; 

III - a gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único; e  

IV - outros, conforme regulamentação específica (BRASIL, 2012).  

  

Para que compreendamos os critérios estabelecidos para o recebimento dos 

recursos, é de suma importância esclarecer que, a composição dos blocos está 

fundamentada, na resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009. Essa, 

institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, conforme o quadro a 

seguir. 

Quadro 3 - Tipos de proteção e serviços 

PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF);                                                                                              
2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos;                                                                                           
3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 
Pessoas com Deficiência e Idosas. 

PROTEÇÃO 
SOCIAL 

ESPECIAL 

Média 
Complexidade 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias Indivíduos (PAEFI);                                                                                       
2. Serviço Especializado em Abordagem Social;                                      
3. Serviço de proteção social a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC);                                                                                                 
4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias;                                       
5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua. 

Alta 
Complexidade 

6. Serviço de Acolhimento Institucional; 
7. Serviço de Acolhimento em República; 
8. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
9. Serviço de proteção em situações de calamidades 
públicas 
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Fonte: Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, (BRASIL, 2009b). 

 

Os serviços socioassistenciais são descritos, a partir da tipificação nacional, 

apresentando a definição, padronizada sobre execuções do serviços para cada nível 

de proteção social.  Dessa forma, à nível nacional, são estruturados, desde seu 

público alvo, até os resultados à serem alcançados. Nesse sentido, se definem 

também, 

[...] provisões, aquisições, condições e formas de acesso, unidades 
de referência para a sua realização, período de funcionamento, 
abrangência, a articulação em rede, o impacto esperado e suas 
regulamentações específicas e gerais (BRASIL, 2009b) 

 

O cofinanciamento da política de assistência social orienta-se através do 

estabelecido no art. 51 da NOB SUAS/2012. Dessa maneira, apresenta 

 

I - a definição e o cumprimento das competências e 
responsabilidades dos entes federativos; 

II - a participação orçamentária e financeira de todos os entes 
federativos; 

III - a implantação e a implementação das transferências de recursos 
por meio de repasses na modalidade fundo a fundo, de forma regular 
e automática; 

IV - o financiamento contínuo de benefícios e de serviços 
socioassistenciais tipificados nacionalmente; 

V - o estabelecimento de pisos para os serviços socioassistenciais e 
de incentivos para a gestão; 

VI - a adoção de critérios transparentes de partilha de recursos, 
pactuados nas Comissões Intergestores e deliberados pelos 
respectivos Conselhos de Assistência Social; 

VII - o financiamento de programas e projetos(BRASIL, 2012). 

 

e de emergências. 
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Em seu art. 52, expõe os requisitos que devem ser cumpridos pelos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, para que possam vir a receber os recursos da 

União(BRASIL, 2012). Assim, é importante ressaltar que esses critérios são 

apresentados em conformidade com o art. 30, da LOAS, 

 

I - conselho de assistência social instituído e em funcionamento;  

II - plano de assistência social elaborado e aprovado pelo conselho 
de assistência social; 

III - fundo de assistência social criado em lei e implantado; 

IV - alocação de recursos próprios no fundo de assistência social 
(BRASIL, 1993). 

 

Desse modo, o art. 53 apresenta que os Municípios e Distrito Federal, devem 

dispor de recursos próprios para,  

 

I - custeio dos benefícios eventuais; 

II- cofinanciamento dos serviços, programas e projetos 
socioassistenciais sob sua gestão; 

III - atendimento às situações emergenciais; 

IV - execução dos projetos de enfrentamento da pobreza; 

V - provimento de infraestrutura necessária ao funcionamento do 
Conselho de Assistência Social Municipal ou do Distrito 
Federal(BRASIL, 2012). 

 

É importante frisarmos, que de acordo com o parágrafo único desse mesmo 

artigo, os Municípios e o Distrito Federal, “quando se instituírem programa de 

transferência de renda, poderão fazê-lo, preferencialmente, integrados ao Programa 

Bolsa Família” (BRASIL, 2012). Em relação a competência do Estado no 

cofinanciamento da Política de Assistência Social, o art. 54, traz como requisito, a 

aplicação de seus recursos próprios para,  
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I - a participação no custeio do pagamento de benefícios eventuais 
referentes aos respectivos municípios; 

II - o apoio técnico e financeiro para a prestação de serviços, 
programas e projetos em âmbito local e regional; 

III - o atendimento às situações emergenciais; 

IV - 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; 

V - o provimento da infraestrutura necessária ao funcionamento do 
Conselho Estadual de Assistência Social(BRASIL, 2012). 

 

No que se refere as obrigações da União no cofinanciamento dos serviços 

socioassistenciais, o art. 55 estabelece, 

 

I - o financiamento do Benefício de Prestação Continuada - BPC; 

II - o financiamento do Programa Bolsa Família - PBF; 

III - o apoio técnico para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 

IV - o cofinanciamento dos serviços, programas e projetos 
socioassistenciais, inclusive em casos emergenciais e de calamidade 
pública (BRASIL, 2012). 

 

Desta maneira, cabe aos entes federativos, viabilizar de modo organizado, 

informações em relação aos gastos públicos. Assim, objetiva-se atribuir 

transparência a suas ações, que, conforme exposto pelo art. 60 “o controle e o 

acompanhamento das ações e serviços subsidiados pelos Blocos de Financiamento 

devem ser efetuados por meio dos instrumentos específicos adotados pelo MDS no 

âmbito do SUAS10”(BRASIL, 2012). 

                                            

10 O Ministério do Desenvolvimento Social, articula ações e estratégias para o combate à fome, 
definido como, “o responsável pelas políticas nacionais de desenvolvimento social, de segurança 
alimentar e nutricional, de assistência social e de renda de cidadania no país”. Dentre suas 
competências também se estabelece a gestão do Fundo Nacional de Assistência Social. 
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O financiamento da Política de Assistência Social fica estabelecido em 

diversas legislações, principalmente nas Normas Operacionais Básicas da 

assistência social e outros instrumentos jurídicos. Assim, houve a implantação do 

SUAS, no ano de 2005. Neste contexto a responsabilidade pelo financiamento da 

Política de Assistência Social, bem como os serviços socioassistenciais 

nacionalmente tipificados, se dividem entre União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal 

Portanto o financiamento dos serviços, programas e projetos voltados a 

assistência social, ocorre conforme o cumprimento dos critérios já estabelecidos. 

Desta forma, o financiamento da Política de Assistência Social, se estrutura de modo 

descentralizado, com responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, com a 

transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, através dos blocos de 

financiamento, compostos pelos pisos de proteção. 
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2.2 ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

O orçamento público é o instrumento utilizado pelo governo para planejar 

suas ações, considerado, o documento que dispõe sobre os valores arrecadados 

pelo Estado, através de impostos, taxas, contribuições e também, acerca da 

destinação financeira para cada área. Nesse sentido o orçamento serve para 

avaliarmos quais as prioridades de cada governo. De acordo com o portal da 

transparência11, o orçamento público, pode ser caracterizado, enquanto resultado de 

um processo complexo. Desse modo, é importante compreendermos que além de 

seu aspecto contábil, ele pode ser caracterizado como um instrumento político. 

Podemos considerar o orçamento público como peça de planejamento, que é 

construído sob formato de documento oficial, utilizado pelo poder público para 

orientar a destinação dos recursos públicos. Assim, pode-se dizer que não 

compreender suas dimensões, gera um conhecimento raso sobre a execução das 

políticas sociais. Giacomoni (2007) deixa claro que o orçamento, somente estima as 

receitas que serão arrecadadas, assim suas regras gerais estão estabelecidas em 

outras áreas e principalmente na legislação tributária. 

O orçamento é composto por um conjunto de características, uma delas se 

mostra através do interesse na apropriação dos recursos públicos, e na definição da 

responsabilidade para o financiamento das despesas estabelecidas. Assim conforme 

afirma Salvador (2010), a aproximação com conteúdos relacionados ao orçamento 

público, reveste-se de particular importância, para compreendermos a política social. 

Desta forma, o orçamento público se apresenta dimensionado, o que se deve a uma, 

 

multiplicidade de aspectos: político, jurídico, contábil, econômico, 
financeiro, administrativo etc. Seu conceito tem sofrido significativas 

                                            

11O portal da transparência é o site criado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 
União no ano de 2004, que dispõe sobre informações de interesse público. O Portal da Transparência 
do Governo Federal tem a finalidade de tornar público, o livre acesso as informações sobre os 
recursos públicos, sua utilização e outros assuntos relacionados a administração pública brasileira 
para todo cidadão interessado. Para maiores informações, disponível 
em:<http://www.portaltransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/orcamento-publico:>Acesso em: 
2 de novembro de 2018. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/orcamento-publico:%3eAcesso
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mudanças ao longo do tempo, em decorrência da evolução de suas 
funções, hoje marcadamente diversas daquelas que o distinguiam no 
passado (GIACOMONI, 2007, p. 54). 

 

Segundo Anhucci e Suguihiro (2017) o aspecto político do orçamento público, 

ocorre através do controle da sociedade, sobre a destinação dos recursos públicos. 

Nesse sentido, esse controle é materializado durante os processos de discussões e 

planejamento do orçamento. Deste modo devemos salientar, a importância de 

capacitar a sociedade com conhecimentos técnicos acerca do processo 

orçamentário. 

O processo de elaboração do orçamento público, se regulamenta, baseado na 

Constituição Federal de 1988, em seu capítulo II (seção II), que trata das finanças 

públicas, em seu art. 165 ao art. 169 acerca dos orçamentos (BRASIL, 2016). Deste 

modo, através da iniciativa do Poder Executivo, o orçamento público se constrói, em 

forma de lei, mediante três instrumentos de planejamento: Plano Plurianual (PPA), 

Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim, 

apontamos que esses instrumentos são interligados, “a ideia é que, ao se 

integrarem, permitam um planejamento estrutural das ações governamentais”. 

(TELLES, SUGUIHIRO e BARROS, 2011, p. 56) 

Conforme apontado por Backschat e Lanza(2017)o processo orçamentário é 

regulamentado em outras legislações para além da Constituição Federal, são elas a, 

Lei 4.320/64 que institui as normas gerais de Direito financeiro para 
elaboração, controle dos orçamentos e balanços, Lei nº 8.666/93; Lei 
complementar nº 101/00 que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (também 
conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal) e portarias e 
regulações complementares afetas a cada área de política pública. 
(p. 4) 

 

 O processo orçamentário fica estabelecido também, por meio, das 

legislações tributárias. Conforme expõe Giacomoni (2007, p. 228) “a iniciativa da 
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elaboração da proposta orçamentaria anual é sempre do Poder Executivo12”. 

Portanto, os documentos que norteiam o processo orçamentário são 

minuciosamente detalhados, propostos por ele, com a aprovação do orçamento em 

forma de lei, intitulado como Lei Orçamentária Anual. Neste contexto, fica claro que 

a construção do orçamento público é subsidiada por outras peças de planejamento, 

o PPA e a LDO, que orientam a criação da LOA. 

Conforme afirma Salvador (2010) o Plano Plurianual é o documento com 

validade de quatro anos, e, tem-se como regra a elaboração, obrigatoriamente no 

primeiro ano do novo governo, com vigência até o primeiro ano de mandato do 

governo subsequente. Assim, é importante frisar que essa regra objetiva que nas 

trocas de governo, as políticas públicas não sejam descontinuadas. Diante do 

exposto sua construção se dá pela articulação de diversos programas 

governamentais que visam atingir os objetivos propostos no plano.  

Já a LDO, conforme afirma o autor deve ser elaborada todo os anos, nela 

constará as metas, programas e prioridades elencadas pelo governo atual para que, 

essas, sejam executadas(SALVADOR, 2010). Conforme explicado acima podemos 

considerar o PPA como o planejamento de longo prazo, onde as prioridades do 

governo para cada área, devem estar definidas.  Nesse sentido a LDO, se apresenta 

como planejamento de médio prazo, onde se definem, organizam e executam os 

recursos públicos, revisados a cada ano. Deste modo podemos definir o processo 

orçamentário como, 

 

um processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se 
elabora, aprova, executa, controla e avalia a programação de 
dispêndios do setor público nos aspectos físico e financeiro. Logo, 
ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se 
processam as atividades típicas do orçamento público, desde sua 
concepção até a apreciação final (TELLES, SUGUIHIRO e BARROS, 
2011, p. 143). 

 

                                            

12Conforme apresenta Giacomoni (2007, p. 228) “tais órgãos fixam instruções gerais, orientam a 
elaboração das propostas setoriais e consolidam-nas na forma de projeto de lei orçamentaria anual.   
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Giacomoni (2007) aponta que, a criação do novo modelo de elaboração 

orçamentária, separada nas três esferas de governo, trouxeram grandes avanços 

em relação a gestão pública. Com isso, a partir da Constituição Federal de 1988 

 

valoriza-se o planejamento, as administrações obrigam-se a elaborar 
planos de médio prazo e estes mantem vínculos estreitos com os 
orçamentos anuais. Em segundo lugar, ao definir detalhadamente a 
composição da lei orçamentária anual, a Constituição criou 
condições objetivas para a efetiva observância do princípio da 
universalidade, ou seja, a inclusão de todas as receitas e despesas 
no processo orçamentário comum (GIACOMONI, 2007, p. 215). 

 

Podemos dizer que a partir da criação desses novos instrumentos de 

planejamento, o Poder Público passa a organizar minuciosamente a execução dos 

recursos públicos. Vale ressaltar, que as novas diretrizes do processo orçamentário 

trazem o princípio da universalidade. Assim para ocorrer o financiamento público de 

qualquer setor, onde inclui-se a assistência social, todas as receitas e despesas 

devem constar no processo do orçamento.  

Diante desse contexto, fica estabelecido a importância em compreender o 

orçamento público e suas dimensões. De modo que, neste documento deve-se 

conter todas necessidades e problemas da população, assim como, os recursos que 

serão utilizados para seu enfrentamento. Portanto, nenhuma despesa pública pode 

ser executada sem estar na LOA, ou seja, sem orçamento não existe financiamento. 

 

2.2 1 O Orçamento da Assistência Social no Município de Londrina- PR 

 

O município de Londrina está localizado na região norte do Estado do Paraná, 

sua fundação ocorreu ano de 1934. Londrina ocupa a 6ª posição no Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, se comparado a outras cidades paranaenses. De 

acordo com o Censo do IBGE/2010, o município possuía 506.701 mil habitantes, 

com estimativa populacional de 558.439 mil habitantes conforme o IBGE/2017. Com 

isso, podemos dizer que, entre o Censo de 2010 e a estimativa de 2017, a 
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população londrinense cresceu 1,02% ao ano (IBGE, 2018). É importante ressaltar 

que Londrina é considerada distrito sede comportando 8 distritos, Espírito Santo, 

Guaravera, Irerê, Lerroville, Maravilha, Paiquerê, São Luiz e Warta.  

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS de Londrina, foi criada 

pela Lei Municipal n°4.910, de 26 de dezembro de 1991, sendo implementada em 

janeiro de 1993. Dessa maneira, a SMAS representa em sua organização a gestão 

da política da assistência, e 

 

compete, regimentalmente, coordenar, executar, manter e aprimorar 
o sistema de gestão da política e dos serviços de Assistência Social, 
respeitando os princípios e diretrizes de participação, 
descentralização e controle das ações, com o envolvimento e 
articulação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 
cabe a ela viabilizar as condições para que esse processo de 
aprimoramento se efetive, de modo a cumprir sua missão 
institucional e, assim, atender à população usuária com a dignidade e 
respeito que compõem o escopo do que se concebe como direito 
(LONDRINA, 2014-2017, p. 13). 

 

No dia 3 de dezembro de 2010, a Lei nº 11.088 aprovou a Política Municipal 

de Assistência Social em Londrina, estabelecendo a relação do financiamento da 

assistência, como 

 

Um dos eixos destacados na nova configuração da Política de 
Assistência Social refere-se à previsão de orçamento e 
financiamento das ações finalísticas afetas à área, na unidade 
orçamentária específica denominado Fundo Municipal de Assistência 
Social, regulada pela Lei 4.320 de 1964 e Lei 8742 de 1993. A 
garantia da alocação de recursos próprios na legislação que trata do 
orçamento do Município, nessa unidade orçamentária, passou a ser 
uma das condicionalidades previstas para a habilitação do Município 
no nível de gestão instituída na NOB/SUAS de 2.005 (LONDRINA, 
2010). 
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A Política de Assistência Social no município de Londrina é financiada, por 

meio de recursos próprios e externos, advindos da União e do Estado. O CMAS13, 

dentre suas competências, delibera sobre os parâmetros de divisão dos recursos 

para o cofinanciamento das organizações da sociedade civil parceiras da Prefeitura 

Municipal de Londrina (PML). É importante frisarmos que no âmbito do CMAS o 

orçamento da assistência tem sua discussão, deliberação e fiscalização 

(LONDRINA, 2014-2017). 

Dessa maneira, através da Lei Municipal nº 12.538, de 18 de julho de 2017 

“sobre as Diretrizes para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária do 

Município de Londrina para o exercício de 2018” (2017). Fica estabelecido pelo seu 

art.43 que, “Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão 

aplicados no mínimo 6% na Função Assistência Social”.  Com isso, a Lei nº 3.421, 

de 29 de dezembro de 2017, publicado no Jornal Oficial do município, estabelece o 

orçamento previsto para o ano de 2018. Deste modo através da aprovação da LOA 

pelo Executivo, se definiu o orçamento da Assistência Social em Londrina. 

Em 2018 o valor repassado ao órgão gestor da Política de Assistência Social, 

foi de R$ 57.058.000,00 (cinquenta e sete milhões e cinquenta em oito mil reais). Do 

valor total disponibilizado, R$ 23.904.000,00 (vinte e três milhões, novecentos e 

quatro mil reais) encontra-se alocados no orçamento da unidade de coordenação 

geral da SMAS. Esse recurso é destinado a pagamento de pessoal, atividades de 

coordenação e gestão da Política Municipal.  

No Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA 

fixaram-se R$ 1.679.000,00 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil reais) para 

formulação e implementação da Política de Atendimento à Criança e ao 

Adolescentes. Para custeio e investimentos referentes aos serviços, programas, 

projetos e benefícios foram estabelecidos para o Fundo Municipal de Assistência 

Social – FMAS, o valor de R$ 31.475.000,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e 

setenta e cinco mil reais) (LONDRINA, 2017). 

                                            

13 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é criado através da Lei Municipal nº 6.007/1994. 
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Portanto vê-se que, o orçamento da assistência social no Município de 

Londrina, compõe-se de recursos próprios e por fontes externas. Para as 

transferências financeiras, fica estabelecido como unidade orçamentária especifica, 

o FMAS. Deste modo o orçamento é estruturado entre a SMAS através de 

discussões, deliberações e fiscalizações ocorridas no âmbito do CMAS. Assim, o 

orçamento é proposto em forma de lei, e aprovado pelo Executivo. 
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CAPÍTULO III – O COFINANCIAMENTO DAS OSC NO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

3.1 O TERCEIRO SETOR E O PROCESSO DE PARCERIA COM O PODER PUBLICO 

 

O terceiro setor em Londrina constitui-se de entidades que prestam serviços 

de finalidade pública, nas mais variadas áreas e segmentos. Conforme estabelece o 

PNAS/2004, os serviços, programas e projetos socioassistenciais, são executados 

com a participação das entidades não governamentais através da parceria com 

Poder Público (BRASIL, 2004). Assim, de acordo com o apresentado na pesquisa, 

as parcerias estão subordinadas as regras instituídas, através do Marco Regulatório 

e de outras legislações complementares. 

O Poder Executivo do município, por meio da SMAS publicou em 26 de 

setembro de 2017 o edital de Chamamento Público14. Este, objetivou firmar 

parcerias com as OSC, executoras de serviços socioassistenciais, através de termo 

de colaboração. Em conformidade ao art. 2º do Marco Regulatório, considera-se 

chamamento público, o instrumento utilizado para selecionar as OSC que objetivam 

estabelecer parcerias, por meio dos termos de colaboração, termo de fomento ou 

acordo de cooperação.(BRASIL , 2014). Neste sentido, o edital de chamamento 

deve apresentar claramente seus critérios e objetivos, no intuito de proporcionar 

uma competição igualitária entre as OSC participantes do processo seletivo15. Para 

compreendermos melhor o processo de parceria entre as OSC e Poder Público, por 

intermédio da SMAS, apresentamos abaixo, como ocorre o processo de seleção. 

  

                                            

14  Edital de Chamamento Público nº 001/2017 – SMAS/FMAS, em vista “à seleção de propostas das 
organizações da sociedade civil interessadas na celebração de termo de colaboração que tenham 
como objeto a execução de serviços socioassistenciais”. Disponível 
em:<http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_assistencia/convenios/edital_ch
amamento.pdf.> Acesso em: 12 outubro de 2018. 
15Assim esse processo se estabelece “garantindo a observância dos princípios da isonomia, da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. Art.2º (Capítulo I, “Das organizações da sociedade civil”) parágrafo 12º. 

http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_assistencia/convenios/edital_chamamento.pdf
http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_assistencia/convenios/edital_chamamento.pdf
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Figura 1 - Processo de seleção 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Assistência Social do Município de Londrina 2018, adaptado pela autora. 

 

Conforme demonstra a figura acima, podemos dizer que a parceria ocorre 

inicialmente através do processo de seleção16. Com isso, tem-se o objetivo de firmar 

parcerias com as OSC’s por meio de instrumentos jurídicos como: termo de fomento 

ou de colaboração.  

A SMAS com base nos critérios de partilha estabelecidos pelo CMAS, elabora 

o edital de chamamento público, e o divulga por um período de 30 dias. As OSC 

apresentam suas propostas e aguardam devida avaliação e aprovação. Após a 

seleção das OSC’s, que atenderem os requisitos estabelecidos no edital de 

chamamento, se inicia o processo de celebração da parceira com o Poder Público. 

Assim, essa etapa é apresentada conforme demonstra a figura a seguir. 

                                            

16 Documento, sobre o detalhamento da Lei nº 13.019/2014, elaborado por Aurélio Caetano da Silva. 
Disponível em: 
<http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_assistencia/convenios/detalhamento
_lei.pdf>Acesso em: 10 de novembro de 2018. 

http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_assistencia/convenios/detalhamento_lei.pdf
http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_assistencia/convenios/detalhamento_lei.pdf
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Figura 2 - Processo de celebração 

 

 

Fonte: Secretaria de Assistência Social do Município de Londrina, 2018, adaptado pela autora. 

 

O processo de celebração da parceria, ocorre após a Administração Pública 

homologar os resultados definitivos das OSC aprovadas no processo de seleção. As 

organizações são convocadas para apresentar as documentações exigidas17, 

juntamente com o Plano de trabalho, conforme demonstrado pelo fluxograma acima. 

Após análise dos documentos requeridos e sua respectiva aprovação, a OSC e o 

Poder Público assinam o termo de parceria.  

Por conseguinte, são disponibilizados às OSC o Manual de Prestação de 

Contas, para que as entidades possam se organizar acerca dos valores recebidos, 

bem como, em consonância ao objeto da parceria estabelecido em edital, justificar 

sua utilização. Após o processo de celebração, a parceria pública é divulgada no 

Diário Oficial do Município. Em seguida ocorre o processo de execução. 

Observemos: 

                                            

17A Gerência de Gestão de Convênios disponibiliza relação e modelo de documentos necessários à 
celebração de Convênios. Disponível em: 
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1047&Itemid=1273: 
Acesso em: 10 novembro de 2018. 

http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1047&Itemid=1273
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Figura 3 - Processo de execução 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Assistência Social do Município de Londrina 2018, adaptado pela autora. 

 

Conforme apresentado no art. 53 do Marco Regulatório, referente a execução 

das despesas, os recursos para o cumprimento do objeto são liberados e 

depositados em conta própria de cada OSC18. Vale ressaltar que, os valores 

liberados são aplicados em cadernetas de poupança ou fundos de investimento de 

forma automática. Assim, fica estabelecido o processo de execução da parceria, 

conforme figura acima.  

Em seguida, inicia-se o processo de monitoramento e avaliação. Dessa 

forma, a Gerencia de Acompanhamento de Parcerias19 da SMAS, supervisiona a 

execução dos serviços prestados por essas organizações. É importante destacar, 

que o monitoramento é realizado por meio de instrumentos como: documentos 

elaborados pelas entidades, relatórios técnicos dos gestores de parcerias, e 

informações obtidas por meio dos bancos de dados, como o Sistema de 

Informatização da Rede de Serviços Socioassistenciais - IRSAS, Sistema Integrado 

de Transferências - SIT, Sistema de Informações do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - SISC, dentre outros.  

                                            

18  Art. 53 do Marco regulatório, Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015. Art. 53. “Toda a 
movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica 
sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária”. 
19 “Os gestores de parcerias, dentre suas atribuições, devem acompanhar, monitorar e fiscalizar a 
execução do cumprimento do objeto, dos Termos firmados com a Administração Pública, realizando 
uma análise técnica, a fim de garantir a qualidade do atendimento e os serviços ofertados à 
população” (SMAS). Disponível em: http://www1.londrina.pr.gov.br/index> Acesso em: 12 novembro 
de 2018. 
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No período de vigência da parceria, as OSC devem prestar contas sobre o 

uso dos recursos recebidos. Dessa maneira, no quadro abaixo, são descritas as 

etapas do processo de prestação de contas. 

 

Figura 4 - Processo de prestação de contas 

 

 

Fonte: Secretaria de Assistência Social do Município de Londrina, 2018, adaptado pela autora. 

 

As OSC devem apresentar mensalmente a prestação de contas dos recursos 

recebidos juntamente com relatório das atividades realizadas. Caso a OSC, não 

cumpra as metas estabelecidas20, emite-se parecer técnico, que resulta em nova 

avaliação, para aprovação final da prestação de contas. Neste sentido o resultado 

dar-se por aprovação, aprovação com observações, ou sua rejeição. Em caso de 

negação da prestação de conta, a OSC sofre punições21, bem como determinações 

                                            

20 As metas são desdobramentos quantificados dos objetivos, ou seja, uma meta é um objetivo 
acompanhado da dimensão quantitativa e de referência temporal e territorial. Disponível em: 
<http://www.assistenciasocial.al.gov.br/plano-municipal-de-assistencia-social-2018-2021> Acesso em: 
14, dezembro de 2018. 
21  “Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 
da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública federal poderá aplicar à 
organização da sociedade civil as seguintes sanções: I - advertência: tem caráter preventivo e será 
aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito 
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para devolução dos recursos ao Poder Público. Ao final do prazo estabelecido no 

termo de parceria, as OSC apresentam relatório final de execução do objeto. 

Por fim, podemos compreender que o processo de seleção por meio do 

chamamento público, constitui-se de regras criteriosas. Portanto o Poder Público 

visa selecionar as OSC que sejam capacitadas para oferecer serviços de qualidade 

a população, de modo que os recursos públicos sejam bem aplicados. 

 

3.1.1 Caracterização dos Serviços Prestados pelas OSC Convocadas 

 

As Organizações da Sociedade Civil, convocadas pelo edital do chamamento 

público nº 001/201722 - SMAS/FMAS, são apresentadas no quadro abaixo. 

Quadro 4 - Organizações da sociedade civil convocadas em 2018 

Nº Instituições convocadas pelo chamamento público 

1 Associação Beneficente Amigos da Criança - ABAC 

2 Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC 

3 Associação Guarda Mirim de Londrina - APMI 

4 Associação Mãos Estendidas - AME 

                                                                                                                                        

da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave - suspensão temporária; será 
aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação 
de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a 
natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública federal. A 
sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de 
chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da administração 
pública federal por prazo não superior a dois anos.  III - declaração de inidoneidade: impede a 
organização da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos 
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou 
a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
federal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade.  Art.71 º (Capítulo VIII, “Das Sansões) Decreto nº 8.726, de 27 de abril 
de 2016. 

22 O chamamento público nº 001/2017 é o primeiro edital realizado pela SMAS após a vigência do 
Marco regulatório no município de Londrina. Sua publicação ocorreu na data de 26 de setembro de 
2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.726-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.726-2016?OpenDocument


63 

 

 

5 Associação Solidariedade Sempre - ASS 

6 Caritas Arquidiocesana de Londrina 

7 Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos 

8 Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes 

9 Casa do Bom Samaritano 

10 Casa do Caminho - Albergue Infantil 

11 Centro de Assistência e Recuperação de Vidas Morada de Deus 

12 Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia 

13 Centro Esperança por Amor Social - CEPAS 

14 Clube das Mães Unidas 

15 Comunhão Espírita Cristã de Londrina - Pestalozzi 

16 Congregação de Irmãs da Pequena Missão para Surdos 

17 Instituto Leonardo Murialdo - EPESMEL 

18 Lar Anália Franco de Londrina 

19 Ministério Evangélico pró Vida - MEPROVI 

20 Núcleo Espírita Irmã Scheilla 

21 Núcleo Social Evangélico de Londrina - NUSELON 

22 Obras Assistenciais São Vicente de Paulo 

23 Programa do Voluntariado Paranaense - PROVOPAR 

24 Serviços de Obras Sociais de Londrina - SOS 

25 Sociedade Espírita de Prom. Social de Londrina - SEPS 

26 Sociedade Mantenedora de Assistência - SOMA 

Fonte: Elaborado pela autora (Edital de convocação 2018). 

 

Após a publicação do edital, e seleção das OSC interessadas na celebração 

de termo de colaboração, com as documentações exigidas e plano de trabalho 

aprovados, a administração pública do município por meio da SMAS, convocou 26 

organizações da sociedade civil. Essas, para apoio na execução dos serviços, 

programas e projetos socioassistenciais, com vigência de parceria de 12 (doze) 
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meses a contar da data de homologação dos resultados23. Deste modo, em 

consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

apresentamos abaixo os serviços, programas e projetos ofertados pelas OSC, 

conforme a meta estabelecida no edital. 

Gráfico 1 - Serviços prestados pelas OSC e % sobre o total das metas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme apresentamos no quadro 4, as OSC selecionadas pelo edital 

001/2017, ofertaram 9 categorias de serviços socioassistenciais. Podemos observar 

que, as metas24 estabelecidas são direcionadas de acordo com o serviço 

disponibilizados por cada organização. O Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos e o Programa de Apoio Sociofamiliar corresponderam a 63,7% do total 

de metas comtempladas pelo edital. Podemos dizer que, dentre os serviços 

                                            

23 O resultado final, com as OSC aprovadas no processo de seleção foi publicado em 14 de 
novembro de 2017.  Disponível em 
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1047&Itemid=1273 
Acesso em: 10 de agosto de 2018.  
24 A pactuação das metas é definida no âmbito do CMAS, com a participação do Poder Público e 
sociedade civil organizada, estabelecidas no plano de trabalho proposto pela administração pública.  
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http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1047&Itemid=1273
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socioassistenciais nacionalmente tipificados, esses são os de menor complexidade e 

fácil operacionalização, o que pode ser o motivo de maior adesão pelas entidades. 

Isto se confirma se compararmos estes, aos serviços de acolhimento institucional, de 

alta complexidade, que representam apenas 5,2% das metas.  

Assim, das 26 instituições vinculadas à SMAS, identificamos 4 organizações 

que executam mais de um serviço, são elas: 

Quadro 5 - OSC que prestam mais de um serviço 

 
Associação Guarda Mirim de 

Londrina 

Programa de Aprendizagem e Qualificação Profissional 
para Adolescentes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 
Casa do Caminho - Albergue 

Infantil 

Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas 
Adultas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 
Instituto Leonardo Murialdo - 

EPESMEL 

Programa de Aprendizagem e Qualificação Profissional 
para Adolescentes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 
Programa do Voluntariado 
Paranaense - PROVOPAR 

Programa de Apoio Sociofamiliar 

Projeto de Educação Socioprofissional e Promoção da 
Inclusão Produtiva 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Associação Guarda Mirim e o Instituto Leonardo Murialdo, executaram 85% 

do total de metas destinadas ao Programa de Aprendizagem e Qualificação 

Profissional para adolescentes e 22,6% das metas direcionadas ao SCFV. Podemos 

dizer, que essas organizações são importantes para o município, visto a quantidade 

de metas que executam. Vale ressaltar que as duas entidades, prestam serviços 

socioassistenciais a população londrinense a mais de 40 ano25.  

                                            

25 Dados sobre as entidades, bem como a data de fundação podem ser consultados através da 

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS.   
Disponível em<http://aplicacoes.mds.gov.br/cneas/publico/xhtml/consultapublica/detalhar.jsf> Acesso 
em: 08 de agosto de 2018  
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Os serviços prestados pelas OSC convocadas, distribuem-se em níveis de 

proteção social, conforme apresentamos abaixo, 

Gráfico 2 - Tipos de Proteção social separado por % 

 

Fonte: Elaborado pela autora (Edital de convocação 2018). 

 

Podemos observar que, 85,5% dos serviços ofertados pelas OSC, estão 

alocados na proteção social básica. Os serviços de proteção social especial – média 

complexidade, se apresenta com 9,2%, seguido da alta complexidade com 5,2%. O 

que se deve ao fato da própria complexidade dos serviços.  

Podemos dizer que, as equipes de referência para atendimento direto ao 

Serviço de Acolhimento Institucional, são específicas e com custo elevado. Como 

por exemplo, o requisito de 2 profissionais de nível superior, sendo eles Assistente 

Social e Psicólogo. E os outros de níveis médio, técnico e fundamental(NOB-

RH/SUAS 2009). A quantidade de profissional exigida depende do número de 

usuários atendidos26. 

 A seguir, demonstramos os recursos repassados a essas organizações para 

o cumprimento dos serviços, programas e projetos definidos no edital. 

                                            

26 As descrições dos recursos humanos, para execução dos serviços constam na NOB-RH/SUAS. 
Disponível 
emfile:///C:/Users/Usuario/Downloads/Norma%20Operacional%20Basica%20de%20Recursos%20Hu
manos%20do%20SUAS%20NOB-RH%20SUAS%20(1).PDF. Acesso em: 12 de dezembro, 2018. 

85,5%

9,2%

5,2%Proteção Social Básica

Proteção Social Especial - Média Complexidade

Proteção Social Especial - Alta Complexidade

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Norma%20Operacional%20Basica%20de%20Recursos%20Humanos%20do%20SUAS%20NOB-RH%20SUAS%20(1).PDF
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Norma%20Operacional%20Basica%20de%20Recursos%20Humanos%20do%20SUAS%20NOB-RH%20SUAS%20(1).PDF
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3.2 RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS AS OSC DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 

LONDRINA 

 

O recurso estabelecido para as OSC, são expressos, diante da Lei nº 12.646, 

de 26 de dezembro de 2017 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município 

de Londrina para o exercício financeiro de 2018”. Com isso, no (Capítulo IV, Do 

Orçamento Geral do Município) art. 18, autoriza o Poder Executivo a “transferir 

recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e 

auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação 

municipal” (LONDRINA, 2017, p. 13). 

Deste modo, apresentaremos os recursos públicos autorizados às OSC’s, 

através da modalidade subvenção social para o ano de 2018, conforme o termo de 

colaboração firmado com o Poder Público, para execução dos serviços, projetos e 

programas. Os recursos destinados às OSC’s, definidos no ato da parceria, alocam-

se a natureza da despesa na modalidade de subvenção social, por meio do 

orçamento do FMAS, que é constituído com recursos próprios do município e de 

fontes externas.  

No ano de 2018, de acordo com o relatório de prestação de contas do FMAS, 

os recursos autorizados para sua composição, totalizaram em R$31.745.000,00 

(trinta e um milhões, setecentos e quarenta e cinco mil reais). Os recursos definidos 

para transferência as OSC, sob a modalidade Subvenção Social, quantificaram-se 

em R$ 9.537.000,00 (nove milhões, quinhentos e trinta e sete mil reais), alocados na 

rubrica de manutenção das despesas de custeio27 da Proteção Social Básica. Para a 

Proteção Social Especial, foi alocado o valor de R$ 6.031.000,00 (seis milhões, e 

trinta e um mil reais). Como podemos verificar quase 50% dos recursos do FMAS 

são destinados para subvenções sociais. Assim podemos dizer que a sociedade civil 

                                            

27 Os termos utilizados como rubrica e manutenção das despesas de custeio, pertencem a 
classificação orçamentária, fixada por meio do decreto nª 12 de 04 de janeiro de 2018 de 09 de 
janeiro de 2018 que “dispõe sobre a classificação de gastos da Administração Pública Municipal” 
publicada no Jornal Oficial do Município nº 3432. 
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organizada é responsável pela execução de parte significativa dos serviços 

socioassistenciais no município de Londrina.  

Os serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial, objetos 

das parcerias, apresentam-se em distintas categorias. Para cada tipo de serviços, 

programa ou projeto, define-se uma quantia de repasse. Vale ressaltar que, de 

acordo com o serviço, o valor sofre variações em relação a modalidade de faixa 

etária, público alvo e por atendimento em zona urbana ou rural, que verificaremos a 

seguir. No quadro abaixo, apresentamos os recursos autorizados para cada serviço 

conforme previsto pelo edital de chamamento.  

Quadro 6 - Serviços executados e valores autorizados 

Serviços executados pelas OSC's Recursos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos R$ 5.766.688,50 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 
Pessoas com Deficiência e Idosas 

R$ 150.610,00 

Projeto de Educação Socioprofissional e Promoção da 
Inclusão Produtiva 

R$ 627.395,00 

Programa de Aprendizagem e Qualificação Profissional 
para Adolescentes 

R$ 625.308,60 

Programa de Apoio Sociofamiliar R$ 1.030.470,00 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosos e suas Famílias 

R$ 847.794,30 

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes 

R$ 2.561.419,20 

Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas R$ 2.018.701,70 

Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência 
para Pessoas Idosas - ILPI 

R$ 67.813,20 

Total de recursos públicos repassados R$ 13.696.200,50 

Fonte: Elaborado pela autora (Edital de convocação2018).     

            

 Os serviços com maiores valores autorizados destinaram-se ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ao Programa de Apoio Sociofamiliar, ao 

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, seguidos do 

Serviço de Acolhimento para Pessoas Adultas e o Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias. Neste contexto os 

recursos destinados a esses 5 serviços, acabam por utilizar cerca de 88,4% do valor 
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total, estabelecido no edital de Chamamento Público para o cofinanciamento dos 9 

serviços.  

No ano de 2018 com base na partilha de recursos, realizado no âmbito do 

CMAS, em relação aos valores do cofinanciamento, o SCFV se divide em 

Modalidade I e II, com valor por meta definido em R$ 1.158,60 (um mil, cento e 

cinquenta e oito reais e sessenta centavos) e nas modalidades I e II – Rural, com 

valor de R$ 3.234,10 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos) por 

meta. O Programa de Apoio Sociofamiliar tem valor fixado para meta em R$ 490,70 

(Quatrocentos e noventa reais e setenta centavos). O Serviço de Acolhimento 

Institucional para crianças e adolescentes se divide nas modalidades: casa lar e 

casa de passagem, sendo o valor repassado por meta respectivamente em R$ 

20.321,20 (vinte mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos) e R$ 33.081,20 

(trinta e três mil, oitenta e um reais e vinte centavos) por meta. O Serviço de 

Acolhimento para pessoas adultas é segmentado em quatro modalidades: 

Residência Inclusiva, com valor por meta em R$ 16.270,90 (dezesseis mil, duzentos 

e setenta reais e noventa centavos), Casa de passagem, R$ 19.629,10 (dezenove 

mil, seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos) e Masculino e Feminino com 

meta em R$ 11.932,80 (onze mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta 

centavos). O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 

Idosos e suas Famílias é executado por uma única instituição, a Caritas 

Arquidiocesana de Londrina. Ela executa um total de 743 metas, no valor de R$ 

1.141, 04 (um mil, cento e quarenta e um reais, e quatro centavos). Deste modo as 

OSC, que detém o maior volume de recurso são: 
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R$ 4.750.285,50 

R$ 1.068.496,10 

R$ 1.014.601,50 

R$ 935.723,20 

R$ 847.794,30 

R$ 812.848,00 

R$ 812.848,00 

R$ 650.804,10 

R$ 676.115,00 

R$ 276.203,00 

Programa do Voluntariado Paranaense - PROVOPAR

Casa do Bom Samaritano

Insituto Leonardo Murialdo - EPESMEL

Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes

Caritas Arquidiocesana de Londrina

Lar Anália Franco de Londrina

Núcleo Social Evangélico de Londrina - NUSELON

Centro de Assist. Recup. de Vidas Morada de Deus

Associação Guarda Mirim de Londrina

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC

Gráfico 3–OSC que mais receberam recursos 

Fonte: Elaborado pela autora (Edital de convocação, 2018). 

 

O Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR28 beneficiou-se da 

maior quantia em recursos, ao atender os 3 tipos de serviços, em comparação ao 

destinado as outras organizações. Assim, a instituição executa o Programa de Apoio 

Sociofamiliar, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Projeto de 

Educação Socioprofissional e Promoção da Inclusão Produtiva. Responsável pela 

execução de 43,4% das metas descritas no edital. 

A casa do Bom Samaritano corresponde a segunda OSC com maior valor 

autorizado, na soma de$ 1.068.496,10 (um milhão, sessenta e oito mil, quatrocentos 

                                            

28Vale frisar que PROVOPAR teve o repasse de recursos bloqueado, devido a inconsistência no 
processo de prestação de contas do exercício anterior, referente aos anos de 2015 e 2016. No dia 9 
de maio de 2018, o CMAS apresentou a apuração da prestação de contas do PROVOPAR, 
determinando a devolução ao FMAS,na quantia de R$ 910.030,40 (novecentos e dez mil, trinta reais 
e quarenta centavos). Em contrapartida a SMAS, repassou os serviços atendidos pelo PROVOPAR a 
outras entidades.  Maiores informações relacionadas ao cancelamento da parceria com o 
PROVOPAR podem ser consultadas em 
<http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=30345:cinco-
entidades-socioassistenciais-firmam-convenio-com-o-municipio&catid=82:assistencia-
social&Itemid=969> Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
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e noventa e seis reais e dez centavos), perfazendo aproximadamente 1% das 

metas. A instituição executa o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas 

Adultas, alocado a Proteção Social de Alta Complexidade. O Instituto Leonardo 

Murialdo – EPESML, com 12,3% das metas é responsável por atender dois serviços 

Programa de Aprendizagem e Qualificação Profissional para Adolescentes e o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Sendo assim, a instituição foi 

a terceira OSC de maior valor autorizado, no montante de R$ 1.014.601,50 (um 

milhão, quatorze mil, seiscentos e um real e cinquenta centavos).  

Podemos constatar que, o Bom Samaritano, com menos de 1% das metas do 

edital, detém de quantia significativa se compararmos, aos 43,4% das executadas 

pelo PROVOPAR. Isso porque, os valores definidos por meta, acompanham a 

complexidade do serviço executado, conforme exposto no gráfico 2. Abaixo, 

apresentamos as OSC, com os menores valores e autorizados foram: 

 

Gráfico 4 - OSC que menos receberam recursos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (Edital de convocação2018). 

 

Conforme apresentamos no gráfico acima, a Sociedade Espirita de Promoção 

Social de Londrina – SEPS e a Obras Assistenciais São Vicente de Paulo 

R$ 25.953,20 

R$ 41.860,00 

R$ 57.930,00 

R$ 57.930,00 

R$ 69.516,00 

R$ 91.445,60 

R$ 92.688,00 

R$ 92.688,00 

R$ 92.698,50 

R$ 129.914,70 

Sociedade Espírita de Prom. Social de Londrina -
SEPS

Obras Assistenciais São Vicente de Paulo

Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia

Sociedade Mantenedora de Assistência - SOMA

Associação Solidariedade Sempre - ASS

Núcleo Espírita Irmã Scheilla

Associação Mãos Estendidas - AME

Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos

Ministério Evangélico pró Vida - Meprovi

Casa do Caminho - Albergue Infantil
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executaram o Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para 

Pessoas Idosas – ILPI, comtemplando 2% das metas. Identificadas como as 

instituições com menor valor autorizado, com média de repasse, de R$ 33.906,00 

(trinta e três mil, novecentos e seis reais). O Centro de Educação Infantil Irmãs de 

Betânia, Sociedade Mantenedora de Assistência – SOMA e a Associação 

Solidariedade Sempre – ASS, executaram 1,98% das metas do SCFV. Assim, a 

média de repasse autorizado a essas organizações, fixou-se no montante de R$ 

61.792,00 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e dois reais). 

Os recursos destinado as OSC representam parte significativa da composição 

do FMAS. Assim, abaixo apresenta-se a comparação acerca dos recursos 

destinados a subvenções sociais. 

 

Gráfico 5 - Comparativo dos recursos destinado no ano 2018 

   

Fonte: Elaborado pela autora.         

            

 Podemos observar que o total destinado ao edital de Chamamento Público, 

totalizaram R$ 13.696.200,50 (treze milhões, seiscentos e noventa e seis mil, 

duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Esse valor corresponde a 

87,97%, do montante destinado a subvenção social. Podemos dizer que, o restante 

dos recursos fixados para subvenção social, contabilizados em R$ 1.671.799, 50 
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(um milhão, seiscentos e setenta e um, setecentos e noventa e nove reais e 

cinquenta centavos) podem ser destinados a outros casos, como nos processos de 

dispensa de chamamento público. As transferências para subvenção social 

correspondem a 37,5% da composição total do FMAS. Neste sentido, podemos 

considerar que é um valor significativo. É importe ressaltar que, os recursos do 

FMAS são direcionados para além do custeio dos serviços, programas e projetos, 

também para os investimentos e benefícios socioassistenciais. 

Portanto, os recursos do cofinanciamento público destinado às OSC, se 

estabelece por meio do orçamento do FMAS e as transferências financeiras ocorrem 

sob a modalidade de subvenção social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi possível compreender como a assistência social se 

desenvolveu ao longo da história e o processo de financiamento público das 

organizações da sociedade civil. Neste caso, especificamente as que estabeleceram 

parceria com o Poder Público, através da SMAS no ano de 2018. Também 

identificamos, a partir do estabelecido no edital de chamamento público, os serviços 

socioassistenciais, objeto da parceria, prestados pelas OSC e os valores dos 

recursos repassados a elas sob a modalidade de subvenção social. 

O interesse nessa pesquisa, surgiu através do estágio obrigatório, com 

aproximação a dados relacionados ao repasse de recursos para entidades 

conveniadas com a SMAS. Devido a importância em compreender como se 

estabeleceu o financiamento e orçamento da Política de Assistência Social, 

apresentamos os recursos destinados ao cofinanciamento das OSC, previsto no 

orçamento do exercício vigente.  Dessa forma demonstramos também, como 

ocorreu o processo de parceria com o Poder Público, caracterizando os serviços, 

projetos e programas, estabelecidos no edital de chamamento, bem como o nível de 

proteção social a qual foram alocadas. 

O estudo possibilitou a compreensão acerca do processo de repasse de 

recursos públicos as OSC, a partir de aproximações documentais e legislações 

afins. Com base na pesquisa realizada, procuramos contribuir para novos estudos 

voltado à essa temática. Assim, apresentando a importância dos serviços prestados 

pelas OSC vinculadas à SMAS no município de Londrina, através do volume de 

recursos destinado a essas OSC, em relação a composição total do FMAS para o 

financiamento dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. 

Foi possível verificar que, parte dos serviços socioassistenciais executados no 

município, ocorrem por meio de parcerias com o Poder Público, em consonância 

com o apresentado no primeiro capítulo. De forma que, o Poder Público viabiliza 

suas ações através da publicização dos serviços a sociedade civil organizada. 

De modo geral, as parcerias seguem as definições do Marco Regulatório, que 

também apresenta, a obrigatoriedade do chamamento público como instrumento de 
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seleção. Conforme apresentamos, o processo de parceria inicia-se por meio do 

edital de chamamento público, que é realizado pela SMAS. Assim, são definidos os 

serviços objetos do contrato, bem como as metas a serem atingidas e os respectivos 

valores estipulados para sua execução. A parceria entre Poder Público e OSC, 

divide-se em quatro etapas, sendo elas o processo de seleção, onde as OSC que 

atenderem os requisitos estabelecidos, são convocadas. Em seguida, dá-se a 

celebração, através da assinatura do termo de colaboração entre o ente público e o 

privado. Posteriormente, inicia-se o processo de execução, em conjunta avaliação e 

monitoramento, no intuito de verificar se os serviços estão sendo realizados 

conforme estabelecido no termo de colaboração. Por último, o processo de 

prestação de contas, de forma que a OSC conceda toda informação referente aos 

recursos utilizados. Essa última etapa é fundamental para continuidade da parceria 

atual e consolidação de futuros contratos entre a OSC e o Poder Público. 

As OSC convocadas para firmarem parceria com a SMAS, foram identificas 

conforme delimitado a pesquisa. Deste modo, foram convocadas 26 entidades, que 

ofertaram um total de 9 serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados. Dentre 

esses, o SCFV contemplou 37,6% das metas. Em contrapartida, os Serviços de 

Acolhimento Institucional atenderam apenas 5,2% das metas. Essa distinção 

conforme constatou-se, pode consolidar-se devido à complexidade do serviço objeto 

de parceria.  Observou-se que destas entidades, 4 ofertam mais de um serviço, o 

que pode estar relacionado a capacidade operacional da instituição, em acordo a 

seu tempo de fundação. Assim os serviços ofertados alocaram-se em 85,5% a PSB, 

9,2% a PSE - Média Complexidade e na PSE - Alta complexidade 5,2%. 

Os recursos destinados às OSC, são definidos segundo a LDO e LOA do ano 

vigente. As transferências, alocam-se a natureza de despesa sob a modalidade de 

subvenção social, por meio do orçamento do FMAS, que se constitui por recursos 

próprios do município e por fontes externas. No ano de 2018, conforme relatório de 

prestação de contas, direcionou-se ao FMAS R$ 31.745.000,00 (trinta e um milhões, 

setecentos e quarenta e cinco mil reais). Destes, R$ 13.696.200,50 destinou-se ao 

edital de chamamento apresentado. Esse valor corresponde a 43,51% dos recursos 

do FMAS. Os valores fixados por metas, são pactuados no âmbito do CMAS, 
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juntamente a participação do Poder Público e sociedade civil, conforme as 

modalidades do serviço socioassistencial previstas na tipificação nacional.  

Vale destacar que o valor destinado ao edital de chamamento, utilizou parte 

significativa do total destinado ao FMAS. Assim podemos afirmar que, parte dos 

serviços socioassistenciais executados no município realizam-se por meio das 

parcerias público privado, ou seja, pelo terceiro setor. Deste modo, observamos o 

êxito das reformas estruturais iniciadas na década de 1990, de forma a estimular a 

sociedade civil para o atendimento as demandas sociais.  

A relevância da pesquisa realizada, se dá a partir do próprio tema, no qual 

percebemos pouca interação dos próprios graduandos e assim podemos considerar 

o pouco interesse dos próprios assistentes sociais. Um tema relacionado a recursos, 

remete ao financiamento e orçamento, que em suma maioria, por se tratar de termo 

técnico, retrata uma linguagem de difícil grau de compreensão. Talvez seja esse, o 

motivo do desinteresse identificado. Nesse sentido, ressaltamos a importância dos 

assistentes sociais, compreenderem esse assunto, e não o deixar somente a outros 

profissionais. Pois possuem capacidades e conhecimentos essenciais para ocupar 

esses cargos, na vertente que nenhum serviço, programa ou projeto 

socioassistencial será executado sem recursos, e para que esses sejam 

viabilizados, precisam estar previstos obrigatoriamente no orçamento do ano 

vigente. Sendo assim a participação de assistentes sociais no processo 

orçamentário torna-se essencial, para garantia de um orçamento condizente com a 

efetivação da assistência social como direito. 

Devido ao tempo hábil da pesquisa, esta limitou-se a um maior 

aprofundamento.  Deste modo, o trabalho possibilita novas pesquisas, para sua 

continuidade a temas correlacionados. Bem como, qual a visão das OSC sobre as 

mudanças ocorridas após o Marco regulatório? Qual proporção dos serviços 

ofertados pelo município em relação ao executado pelo terceiro setor? Ouvimos 

muito falar que há corte constante no orçamento. Em relação aos anos anteriores, o 

orçamento da assistência social em Londrina tem realmente diminuído? 
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Consideramos a importância da pesquisa no processo de graduação do 

serviço social, por contribuir aos profissionais da área aproximação as organizações 

da sociedade civil e os respectivos serviços socioassistenciais prestados à 

população londrinense. Bem como, o processo de parceria com o Poder Público, e 

os recursos públicos repassado a elas. A expectativa criada por este trabalho, 

direciona-se para o crescimento de pesquisas nesta área, visto a importância de 

compreender o orçamento público, uma vez que, por meio dele, viabiliza-se o 

financiamento da Política de Assistência Social. 
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