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RESUMO 

 

A Assistência Social alcançou status de política pública, a partir da Constituição de 
1988, quando a reconhece como política de seguridade social, desmercadorizável, com 
gestão participativa e com fontes definidas de financiamento. Estas conquistas, 
portanto, foram implementadas em um contexto político e econômico de ajuste fiscal 
com implicações político-ideológicas que demarcam as atuais tendências de retorno da 
filantropia sob a égide do ideário neoliberal. Tal problematização faz-se necessária, 
dado as características focalizadas e seletivas que demarcam a Assistência Social no 
Brasil, em detrimento de políticas concretizadoras dos direitos sociais. Este trabalho 
pretende obter uma aproximação e compreensão da política de Assistência Social, 
através da problemática do seu financiamento, elucidando os avanços e os impasses 
políticos e econômicos que a mesma vem enfrentando para o alcance deste estatuto de 
política pública previsto no plano jurídico. O financiamento das políticas sociais no Brasil 
e no município de Campina Grande-PB, nosso estudo de caso, e em específico da 
Assistência Social, oferece, portanto, um campo vasto de análise, no sentido de 
elucidar a concepção política e econômica assumida pelos governos (nas três esferas 
de governo), bem como as disputas políticas em prol do fundo público.  A pesquisa ora 
apresentada revelou que a definição e execução orçamentárias da Política de 
Assistência Social no município de Campina Grande-Pb não vêm contribuindo com 
mudanças significativas para o alcance da Assistência Social, enquanto política de 
inclusão social, evidenciando ainda a manutenção da tradição política no trato desta 
política. Esta constatação foi apresentada na exposição e análise dos dados e nas 
considerações finais, onde buscamos pontuar alguns fatores presentes na realidade 
deste município, que vêm contribuindo para este desempenho. Os resultados empíricos 
comprovaram a importância de um maior aporte financeiro para o avanço nesta política 
para que ela possa cumprir o seu papel de política garantidora de direitos sociais. 
 

 

Palavras-chave: Assistência Social, Financiamento, Ajuste fiscal, Reforma do Estado, 
Seguridade Social. 
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ABSTRACT 
 

 
The Social Services reached status of public policy with the Constitution of 1988, when 
that one was recognized as policy of social security, with participative management and 
defined source of financing. Therefore, these conquests were implemented in a political 
and economic context of fiscal adjustment with politic-ideological implications which 
defined the current tendencies of return of philanthropy under the birth of neo-liberal 
model. Such problem is necessary because of the selective and focused characteristics 
which determined the Social Services in Brazil, contrary to materialized policies of social 
rights. This work intends to get an approach and comprehension of Social Services 
policy through the problematic of its financing, elucidating the political and economic 
advances and impasse that it has been facing to reach this status of public policy 
foreseen in the legal plan. The financing of social policies in Brazil and in Campina 
Grande city (Paraiba state), our study of case, and specifically the Social Services 
offers, therefore, a vast field of analysis, in the sense of elucidating the political and 
economic conception accepted by the governments (in the three spheres of 
government), as well as the political competition in favor of public fund. This research 
revealed that the budgetary definition and execution of the Social Service policy in 
Campina Grande is not contributing with meaningful changes to reach the assistance 
while policy of social inclusion. This research also evidenced the maintenance of the 
political tradition in the management of this policy. This reflection was showed in the 
exposition and analyses of the data and in the final considerations, where we tried to 
punctuate some present factors in the reality of this city, which are contributing for this 
performance. The empirical results proved the importance of a greater financial recourse 
for the advance in this policy so that it can fulfill its role of policy, which will guarantee 
the social rights. 
 
 
Key Words:  Social Assistance, Financing, Planning, Reform of the State e Social 
Security. 
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 Sabemos que o atual desfinanciamento das políticas sociais decorrem de 

condicionantes econômicos, políticos e ideológicos. Porém, o Governo Federal utiliza-se 

da alegação de que a principal responsável pela redução dos gastos sociais é a 

escassez de recursos públicos. O corte nos gastos da área seria, portanto, uma resposta 

imprescindível à crise fiscal do Estado. 

De acordo com este discurso, a Constituição Federal de 1988 determinou uma 

grande rigidez orçamentária, sendo necessárias reformas constitucionais para o 

crescimento do país.  Consideram que isto ocorreu graças ao aumento das vinculações 

de receitas, ao incremento das despesas obrigatórias e a ampliação das transferências 

de recursos para Estados e Municípios. 
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No primeiro caso, os argumentos são direcionados à vinculação das receitas 

direcionadas para usos pré-determinados, ou seja, uma certa porcentagem é 

obrigatoriamente destinada a algum setor, sem permissão para diminuir o valor deste 

investimento ou realocar esses recursos para outra área.   

O segundo ponto refere-se ao aumento de despesas obrigatórias como saúde, 

previdência e assistência social. Os autores defensores da agenda restritiva das 

agências multilaterais de créditos relacionam como um dos principais elementos de 

crescimento dos gastos públicos, a ampliação de direitos sociais. São eles: a 

universalização do atendimento à saúde; a concessão do Benefício de Prestação 

Continuada, a garantia de que “nenhum benefício que substitua o salário de 

contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário 

mínimo” (BRASIL, art. 210, § 5º); e assistência social acessível para quem precisar, 

independente de contribuição à seguridade social. 

Desse modo, destacam que devido ao princípio da descentralização, houve 

uma redução das receitas da União, já que as transferências de recursos para os 

Estados e Municípios aumentaram. 

Na tentativa de reduzir as conseqüências desses processos, o governo federal 

efetuou medidas que elevaram as alíquotas dos impostos e contribuições que não eram 

repassados aos Estados e Municípios; promoveu programas de desestatização; 

instituiu, através de Emenda Constitucional, a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF), o Fundo Social de Emergência (FSE) logo 

transformado em Fundo de Estabilidade Fiscal (FEF) e em vigor a Desvinculação de 

Recursos da União (DRU). Estes mecanismos recentralizam os recursos na esfera 

federal em detrimento da descentralização dos serviços para a s esferas municipais e 

estaduais. 

No sentido de abordar esta temática numa concepção crítica, o estudo do 

financiamento das políticas sociais vem ganhando expressão no Serviço Social nestes 

últimos anos, como vem revelando os Anais dos Encontros de Pesquisadores em 

Serviço Social (ENPESS), dos Congressos Brasileiros de Assistente Social (CBAS), 

bem como publicações de livros e artigos contemplando esta problemática. Estas 

pesquisas vêm  chamando a atenção para a relevância do financiamento das políticas 
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sociais, numa  abordagem crítica, relacionando-o com a crise da acumulação capitalista 

contemporânea  e suas exigências,  em relação ao papel do Estado e da Sociedade.  

Sob esta ótica, a crise que marca profundamente os anos 90 não tem sua origem no 

Estado, mas no próprio capital. 

Com a crise do padrão de acumulação e regulamentação fordista-keynesiana, 

fruto da crise do capitalismo na década de 70, o qual denota um esgotamento do boom 

do pós-guerra, nos anos 80 e 90 do século XX, tem sido predominante nos estudos 

sobre a política social a análise na perspectiva neoliberal de enfrentamento desta crise, 

através de uma ofensiva revolução tecnológica na produção, a globalização da 

economia e o ajuste fiscal. Este é o cenário que demarca a economia e a política 

nestas últimas duas décadas,  que  este trabalho  procura  tomar como referência para 

a sua análise. 

Neste sentido, observa-se um deslocamento das preocupações dominantes na 

ocasião das lutas pela redemocratização no Brasil, em que o reordenamento das 

políticas sociais estava diretamente associado à participação, à gestão democrática e 

ao ajustamento da estrutura de gasto e financiamento à geração de igualdade e 

proteção social (HENRIQUE e TAPIA, 1995) para uma adequação ao ajuste fiscal dos 

anos 90 e obtenção do superávit primário, ainda mais fortes na entrada deste novo 

milênio no Governo Lula.  
Partindo das inquietações acima e do período estipulado, estabelecemos como 

objetivo geral desta tese: Analisar as fontes dos recursos, montantes  e gastos com a 

Política de Assistência Social em Campina Grande – PB, no período de 1997 – 2002. 

Quanto aos objetivos específicos, posicionamo-nos pelos seguintes: 

 identificar as fontes dos recursos destinados à Política de Assistência Social no 

município de Campina Grande-PB, alocados no Fundo  Municipal de Assistência 

Social para a sua execução; 

 verificar o percentual de recursos no orçamento próprio do município destinado à 

Política Municipal de Assistência Social, bem como no Fundo Municipal de 

Assistência Social e seus gastos; 
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 conhecer os critérios utilizados, as instâncias submetidas e a natureza dos 

serviços prestados pelas instituições beneficiadas com as subvenções e/ou 

auxílios sociais dos recursos do tesouro municipal; 

 analisar o nível de decisão e controle social na definição, acompanhamento e 

execução do financiamento; 

 revelar a concepção de Assistência Social  subjacente no município de Campina 

Grande. 

Este trabalho trata da análise de uma política social, a Assistência Social, que 

historicamente desempenhou papel importante para a reprodução do sistema político e 

econômico brasileiro, ou seja, na tradição fragmentada, assistencialista, focalizada e 

baseada na cultura do favor, sendo, portanto o contraponto do direito. Tratamos neste 

estudo de um aspecto desta política – conhecer a o seu financiamento (fontes, 

montantes e  itens dos gastos), particularizando o município de Campina Grande – PB, 

o qual para nós apresenta-se como um desafio, em função  da  escassez de literatura 

sobre esta temática, nesta área e a nossa  limitação “técnica / contábil”, impôs-nos um 

trabalho árduo na busca de aproximações e desmistificação da objeto ser investigado.  

Apesar desses impasses e limites, procuramos apreender os determinantes que 

cercam esta  problemática do financiamento e as especificidades que a demarcam. 

Dentre a produção teórica acerca da Assistência Social, identificamos, ainda poucas 

análises sobre o seu financiamento, sobretudo referentes a estudo de caso, o que pode 

ser explicado tanto por ser um aspecto que somente recentemente passou a ser melhor 

socializado / publicizado, como também por ser recente o interesse pela temática no 

campo da formação e intervenção  profissional do Serviço Social. 

Quando nos propusemos a analisar o financiamento desta política, em particular 

o estudo de caso de um município, entendemos ser imprescindível uma análise que 

elucide os aspectos políticos, econômicos e culturais que demarcam este problema.  

O tema financiamento em qualquer área da política social, ainda, é considerado 

a “caixa preta” no âmbito da formação, da pesquisa e da intervenção profissional de 

muitas categorias profissionais e, em particular, dos assistentes sociais. Foi somente 

com a Constituição Federal de 1988 e com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

de 1993, que o financiamento da Política de Assistência Social passou a ter fontes 
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definidas e diversificadas, o que permitiu a instituição de um exercício mais sistemático 

de acompanhamento e conseqüentemente, interesse em produção analítica. É nesta 

direção que este trabalho se situa, num desafio de se aproximar da realidade, na 

intenção de contribuir para a compreensão e interpretação crítica desta problemática.  

Nossas inquietações teóricas frente ao processo recente e complexo do 

redesenho da gestão da Política de Assistência Social no Brasil, a partir de 1993, 

justifica-se pelo entendimento da relevância do conhecimento e análise da configuração 

do financiamento no tocante às fontes, montante, natureza, gastos e critérios de 

definição e execução, relacionando-a com a conjuntura de ajustes econômicos dos 

anos 90,  a qual problematiza e inviabiliza a efetivação dos direitos sociais inscritos na 

Constituição Federal de 1988 e na LOAS. 

Sabemos que esta temática é complexa e permeada por antagonismos, pois 

embora as diretrizes para operacionalização da Assistência Social: descentralização, 

participação social e a primazia do Estado na sua condução se revistam de grande 

importância, estão permeadas por contradições, pois objetivamente seguem 

orientações opostas neste contexto político e econômico em que estamos vivendo, no 

que diz respeito ao formato das políticas públicas no Brasil e no mundo, à medida que o 

papel do Estado na proteção social vem sendo questionado, bem como as medidas 

fiscais adotadas nos governos federais  em relação a recentralização dos recursos na 

esfera federal  versus a descentralização dos serviços  para as  esferas municipais  e 

da sociedade civil. 

 Para a apreensão de forma processual das relações que se dão entre as 

definições legais e jurídicas e a sua operacionalização nas políticas sociais, 

buscamos uma metodologia que nos possibilitou uma aproximação dos 

determinantes políticos, econômicos e culturais que cercam o fenômeno a ser 

estudado. Adotamos na construção do conhecimento, a metodologia crítico-

dialético que tem por objetivo conhecer criticamente a realidade, contribuindo 

para seu processo de transformação e vendo como inseparável a ação do 

homem como sujeito histórico, e as determinações que o condicionam, assim 

como também o pensamento e a base material. Esta metodologia nos fez 



PEREIRA, Jordeana Davi. O (DES) FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE  
CAMPINA GRANDE - PB (1997 - 2002):  a incompatibilidade  entre os preceitos legais e a agenda política de ajustes 

25

perceber o real como uma totalidade, complexa e contraditória, permitindo 

apreender as partes e as múltiplas determinações que os constituem. 
 A pesquisa empírica foi realizada no município de Campina Grande-PB. No 

entanto, foi necessário para a realização deste trabalho fazermos conexões mais 

amplas do processo de Reordenamento da Política de Assistência Social nas 

dimensões estadual e federal.  A pesquisa se caracterizou, sobretudo por uma pesquisa 

documental, junto ao órgão gestor Estadual da Assistência Social, órgão gestor da 

Política Municipal de Assistência Social, bem como os demais órgãos da 

municipalidade. Foi lócus desta pesquisa, ainda, o Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS), a Coordenação de Gestão, a Coordenação do Orçamento Participativo, 

a Procuradoria Jurídica, a Secretaria de Finanças (órgãos da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande) e outros órgãos governamentais e não-governamentais, como: 

Tribunal de Contas do Estado, Secretaria Estadual de Trabalho e Ação Social 

(SETRAS) e a Câmara de Vereadores, que nos proporcionaram a coleta de dados.  

Buscamos, através do exame qualitativo dos dados quantitativos, apreender e 

compreender os determinantes políticos, econômicos e culturais que configuram a 

dinâmica do financiamento da Política de Assistência Social,  após  aprovação da Lei 

Orgânica da Assistência Social,  evidenciando a incompatibilidade entre a garantia legal 

e a agenda de ajustes.  Na coleta de dados utilizamos a literatura especializada, as 

Legislações Específicas, Publicações Oficiais, Atas, Relatórios de Gestão, Balanços e 

Balancetes da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG), Planos Municipais de 

Assistência Social da PMCG, Reportagens, Cartilhas etc. 

Para responder aos propósitos deste trabalho, recorremos aos Balanços Gerais  

da PMCG, às Leis Orçamentárias Anuais (LOA), às Lei de Diretrizes Orçamentária 

(LDO), aos Planos Plurianuais (PPA), aos Relatórios de Gestão Estadual e Municipal de 

Assistência Social,  às Atas do Conselho Municipal de Assistência Social, bem como 

aos Estatutos das instituições filantrópicas que são inscritas neste Conselho e demais 

documentos e observações que nos propiciaram a coleta, sistematização, tabulação   e 

análise dos dados. Para verificar a dotação e o percentual orçamentários destinados à 

Política de Assistência Social, utilizamos os dados das Leis Orçamentárias Anuais, 

comparando com os dados dos Balanços Gerais da PMCG para verificarmos  o 
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orçamento e a  execução orçamentária do período estudado, como também os itens 

dos gastos. 

Os dados secundários foram, na sua maioria, coletados no município de Campina 

Grande e no Estado da Paraíba. Achamos relevante registrar, no percurso da coleta de 

dados, algumas limitações  na sistematização pelos setores responsáveis, assim como 

as dificuldades de  algumas instituições em disponibilizá-los.  

Podemos apontar, em relação às limitações e dificuldades da disponibilidade dos 

documentos, tanto a “desconfiança” do que seria feito com eles, quanto à concepção de 

que “certos documentos”, a exemplo dos dados financeiros, não deveriam ser 

disponibilizados, o que reflete uma concepção de gestão pública pouco transparente. 

Nesse caso, podemos citar a dificuldade de ter acesso aos documentos na Secretaria de 

Finanças da PMCG, que é responsável pela arrecadação das receitas  do Fundo 

Municipal de Assistência Social (FMAS).  

Quanto  aos documentos solicitados especificamente à SEMAS,  registramos  a 

limitação e incipiência  na sistematização de alguns  dados nesse órgão,  dificuldade esta  

que pode ser explicada  pela tradição da pouca profissionalização dos quadros dessa 

secretaria.  Neste sentido, utilizamos a Internet (site do Ministério da Previdência e 

Assistência Social) como mais uma fonte de pesquisa, no que se refere, entre outros 

dados, a transferência, o montante de recursos e as rubricas do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), no 

período de 1998 – 2000.  

Na prontidão da disponibilidade dos documentos solicitados, queremos registrar a 

Coordenação de Gestão, a Procuradoria Jurídica (ambos órgãos da PMCG), a Secretaria 

Estadual de Trabalho e Ação Social / PB e o Conselho Municipal de Assistência Social. 

Partindo de uma sistematização, no sentido de favorecer um melhor 

entendimento das questões abordadas, apresentamos este trabalho em quatro capítulos 

e as considerações finais. 

O primeiro capítulo aborda algumas considerações conceituais sobre as Políticas 

Sociais e sua relação com os processos de Cidadania e Democracia. Entendemos que 

a análise destas categorias envolve concepções variadas, vinculadas às diferentes 

correntes teóricas e que demarcam o contexto histórico, geográfico e político em que 
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estão gestadas. Neste sentido, pretendemos em nossa abordagem elucidar tais 

conceitos, enquanto instrumentos de análise com vista à apreensão das 

transformações sociais, econômicas e políticas  ocorridas no contexto  do capitalismo 

contemporâneo e seus rebatimentos no papel do Estado e  nas  políticas sociais,  

particularmente a  política de  Assistência Social brasileira, e suas repercussões na 

dinâmica do seu financiamento. 

No segundo capítulo, analisamos as características, os aspectos 

econômicos e políticos da Seguridade Social, a qual foi implementada num 

contexto político e econômico internacional de reconhecimento da “questão 

social” – década 40 - e o seu questionamento a partir da década de 70. Ainda 

neste capítulo, enfatizamos a tensão entre o uso dos recursos fiscais e os 

recursos da Seguridade Social, e em que estes vêm sendo utilizados. No 

tocante, particularmente à Assistência Social, tentamos demonstrar a 

incompatibilidade entre os avanços legais e a agenda política de ajustes fiscais, 

nos anos 90, no Brasil. Este paradoxo advém das Iniciativas derivadas das 

políticas de ajuste fiscal da União que reverteram a tendência de transferência 

de recursos para Estados e municípios. 
No terceiro capítulo, apresentamos os aspectos críticos que vêm determinando o 

processo do reordenamento político-institucional e financeiro da Política de Assistência 

Social no Brasil. Entendendo a complexidade presente neste processo, pretendemos 

em nossa análise elucidar os elementos que consideramos centrais, tais como: a 

lentidão da aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), bem como a não 

regulamentação de vários artigos desta lei, a focalização do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), assim como a sua postergação e o conturbado  processo de 

descentralização da Assistência, com vista a uma melhor apreensão das 

transformações ocorridas no contexto da Política de Assistência Social brasileira. 

No quarto e último capítulo, centramos nosso estudo no financiamento da Política 

de Assistência Social no município de Campina Grande, contextualizando a unidade 

empírica de nossa pesquisa. Discutimos a conformação da Assistência Social na Lei 

Orgânica deste Município, além dos aspectos políticos e econômicos determinantes do 
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quadro atual da política de financiamento nesse município. Tratamos, ainda, neste 

capítulo do planejamento e execução orçamentária dos recursos financeiros no 

município em questão.  

Por fim, apresentamos, as considerações finais desta pesquisa, entendida como 

“aproximações conclusivas”,  pois considerarmos a realidade dinâmica, encontrando-se 

em constante transformação, implicando na necessidade de re-leituras que possibilitem 

novas inflexões e aproximações possíveis dos fatos apresentados. 
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CAPITULO I 
 

POLÍTICAS SOCIAIS E  SUA RELAÇÃO COM A CIDADANIA E 
DEMOCRACIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste capítulo, apresentamos considerações conceituais sobre as Políticas 

Sociais e sua relação com os processos de Direitos,  Cidadania e Democracia. 

Entendemos que a análise destas categorias envolve concepções variadas, vinculadas 

às diferentes correntes teóricas e que demarcam o contexto histórico, geográfico e 

político em que estão gestadas. Neste sentido, pretendemos em nossa abordagem 

elucidar tais conceitos, enquanto instrumentos de análise com vista à apreensão das 

transformações sociais, econômicas e políticas  ocorridas no contexto  do capitalismo 

contemporâneo e seus rebatimentos nas  políticas sociais,  particularmente a  política 

de Assistência Social brasileira, e suas repercussões na dinâmica do seu 

financiamento. 
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1.1 Considerações acerca da emergência e desenvolvimento das 

Políticas Sociais 
 
 

Em geral, reconhece-se que a existência da Política Social é um fenômeno 

associado à constituição da sociedade burguesa, ou seja, do específico modo 

capitalista de produzir e reproduzir-se. Evidentemente, que não desde os seus 

primórdios, mas quando se tem um reconhecimento da “questão social” 1 inerente às 

relações sociais nesse modo de produção, vis a vis ao momento em que os 

trabalhadores assumem um papel político e até revolucionário (Pereira 1999, Faleiros 

2000, Behring 2000 e Netto 1996). 

No final do século XIX, são criadas as primeiras legislações e medidas de 

proteção social, com destaque para países como a Alemanha e a Inglaterra. No 

entanto, a generalização de medidas de Seguridade Social no capitalismo se dará no 

período posterior à Segunda Guerra Mundial, no qual assiste-se a singular experiência 

da construção do Welfare State ou Estado Social, em alguns países da Europa 

Ocidental, acompanhado de diversas tipologias de política social, tanto no capitalismo 

central, ou “capitalismo organizado”, como na periferia capitalista. 

A importância desta demarcação tem sua relevância, pois quando falamos em 

política social não estamos nos referindo a um único padrão. Cada modelo é concebido, 

levando em consideração fatores econômicos, políticos e culturais de cada país ou 

região. 

Se considerarmos a denominação Estado de Bem-Estar Social como referência 

ao modelo adotado para configurar a proteção social, não podemos  falar  de Estado de 

Bem-Estar Social no singular, ou simplesmente de Estado de Bem-Estar Social 

                                                           
1 O reconhecimento da questão social nos países capitalistas está relacionado à reprodução da força de 
trabalho, à regulação das relações entre capital e trabalho e à produção de legitimidade, sendo 
concebido enquanto produto tanto da necessidade que são impostas pelas relações econômicas, 
derivadas da produção capitalista, quanto pelas demandas de grupos e classes sociais, cristalizadas em 
relações políticas (GALLO, 1992). A questão social expressa, assim, um conjunto de problemas políticos, 
sociais e econômicos, que a formação da classe operária e seu ingresso no cenário político 
desencadeiam no curso da constituição e desenvolvimento da sociedade capitalista (RAICHELIS, 1998).   
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Europeu. No dizer de Draibe (1989, p.15), antes de apontarmos os diferentes modelos 

e concepções adotados é importante destacar que: 

 
O Estado protetor é um elemento estrutural importante das economias 
capitalistas contemporâneas, numa determinada forma de articulação 
entre o Estado e o Mercado, o Estado e a Sociedade, um modo 
particular de regulação social, que se manifesta em um certo momento 
do desenvolvimento capitalista. 
 

Em relação à cobertura dos bens e serviços sociais, podemos identificar, 

segundo a literatura especializada, dentre outras classificações, as seguintes 

concepções: “universalista, institucional / estatizado, generoso na cobertura”;  “privatista 

/ residual”; e “seletiva / focalizada” etc. 

Quanto ao financiamento das políticas sociais, a literatura aponta para os 

seguintes modelos: “contributivo”, “distributivo” e “redistributivo”.  

O modelo contributivo caracteriza-se pelo acesso aos bens, serviços ou 

benefícios mediante contribuição financeira (mercadorização).  Este modelo foi 

inaugurado na Alemanha, no final do século XIX.  O modelo distributivo pauta-se pela 

característica principal de não colocar em confrontação direta de possuidores e não 

possuidores de bens e riquezas, pois transfere para os despossuídos recursos 

acumulados em um fundo público proveniente de várias fontes (LOWI, 1963, apud 

PEREIRA, 2000). Em contrapartida, o modelo redistributivo constitui-se numa arena 

real de conflitos de interesses, pois implica retirar bens e riquezas de quem os 

possuem, para transferi-los a quem não os possuem. Neste modelo, taxa-se o lucro e 

não só a renda. Os estudos acerca do financiamento do Welfare State afirmam que o 

modelo predominante é o distributivista. 

Historicamente, as Políticas Sociais foram financiadas por contribuições sociais 

dos empregados e empregadores. No entanto, os pesos relativos dessas contribuições, 

bem como a participação do Estado (com recursos de origem fiscal) variam bastante 

conforme países, ou grupos de países. A composição e evolução das despesas, 

também estão longe de serem uniformes. 

 Assim, as formas de concretizar e implementar essas políticas apresentam 

configurações diversas, segundo as diferentes concepções: “conservadores / liberais ou 

neoliberais”, “intervencionistas ou regulatórias”.  A concepção liberal / conservadora ou 
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neoliberal tem como fundamento a evidência da excelência do modo individualista e 

seletivo de distribuir recursos em espécie, apenas aos necessitados, que por ventura o 

mercado não tenha dado conta dessas necessidades.  Esta concepção prega a 

excelência do mercado no bem-estar social, defende a idéia de que a interferência do 

Estado nas relações sociais introduziria perturbações ao mecanismo de mercado, 

dificultando o livre jogo da oferta e da procura. 

 A concepção intervencionista / universalista se caracteriza pela implementação 

da ação estatal, através de equipamentos coletivos de produção e distribuição 

universais de bens e serviços sociais. Este modelo teve como principal  expoente a 

Inglaterra, através do Sr. Beveridge, que abarca quatro principais áreas programáticas: 

seguro social,  benefícios suplementares, subvenção à família e isenções fiscais 

(PEREIRA, 2000).     

A mais clássica tipologia utilizada nos estudos comparativos sobre os Estados de 

Bem-Estar Social é organizada por Titmuss (1963), que são: “modelo residual”, 

“institucional redistributivo” e o “meritocrático - particularista”. 

O Modelo residual se caracteriza pela intervenção “ex-post”. Deve ser acionado 

quando os canais naturais e tradicionais de satisfação das necessidades (família, rede 

de parentesco, mercado) não estão em condições de resolver determinadas exigências 

do indivíduo. A intervenção possui, então, caráter temporalmente limitado e deve cessar 

com a eliminação da situação de emergência e é voltada para grupos particulares de 

indivíduo dotados de características específicas. Este modelo de intervenção estatal 

pauta-se pela lógica do mercado. A referência deste modelo no mundo são os Estados 

Unidos da América. 

O Modelo institucional redistributivo destina-se a toda população, tem caráter 

universalista e personifica um compromisso institucionalizado com o Bem-Estar Social, 

voltado para produção e distribuição de bens e serviços sociais extramercado. 

O Modelo meritocrático-particularista fundamenta-se na premissa de que cada 

um deve estar em condições de resolver suas próprias necessidades, através de seu 

trabalho, de seu mérito. A Política Social intervém apenas parcialmente, corrigindo as 

falhas do mercado. Neste caso, Draibe (1989), baseada neste estudo de Titmuss, situa 

a particularidade brasileira neste modelo, em estudos acerca da proteção social 
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brasileira em finais dos anos 80 2 . No entanto, o cenário dos anos 90 revela uma 

inflexão. O avanço da política neoliberal tem levado o país a uma forte tendência à 

conformação de um modelo residual.  

Dentre outros aspectos, as relações entre as classes e segmentos de classes e 

as condições econômicas gerais, interferem nas ações políticas e econômicas dos 

governos e da sociedade, configurando estas diferenças tipológicas na Política Social e 

na Cidadania. 

 

1. 2 Debate conceitual sobre a Política Social 
 
O caráter das políticas sociais tem sido objeto de intenso debate. Vários autores 

têm discutido o conceito de políticas sociais. Para introduzir este debate conceitual 

acerca das políticas sociais, tomamos como referência a definição da professora 

Pereira (1994), qual seja: 

 
Representações institucionais de interesses, demandas e necessidades 
(do trabalho e do capital) sociais diferenciadas, determinadas em última 
instância por conflitos estruturais relacionados à questão da socialização 
do trabalho assalariado, dos quais resultam linhas de conduta coletiva 
(política) ou decisões, visando o desmonte do conflito, sem destruição 
das partes envolvidas” 3. 
 

Esta mesma autora chama a atenção para a demarcação histórica da política 

social que para ela, ao falar em Política Social, está se referindo: 
àquelas modernas funções do Estado capitalista – imbricado à 
sociedade – de produzir, instituir e distribuir bens e serviços sociais 
categorizados como direitos de cidadania [...] a qual foi depois da II 
Guerra Mundial distanciando-se dos parâmetros do laissez-faire e do 
legado das velhas leis contra a pobreza (PEREIRA, 1998, p. 60). 
 

                                                           
2 As críticas a esses estudos comparativos elaborados por Draibe, entre outros estudiosos, vão no 
sentido de que estes pretendem encaixar a realidade brasileira em modelos econômicos e políticos tão 
diferentes, bem como as análises politicistas que vêem as políticas sociais  como propiciadora  na 
equidade no capitalismo, (MENEZES, 1993 e BEHRING, 1998).  
3 Conceito emitido pela Professora Potyara Pereira em palestra proferida na cidade de Natal – RN, em 
maio de 1994, no Curso “Dilemas contemporâneos do Estado de Bem-Estar e das Políticas Sociais". In: 
(PERET, 2001, p. 16). 
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Nesta ótica, a Política Social integra um complexo político–institucional, 

denominado Seguridade Social (inaugurado na Inglaterra, na década de 40), que, por 

sua vez, constituiu a base conceitual e política do Estado de Bem-Estar Social ou do 

Welfare State. 

Pastorini (1997), ao analisar o conceito de Política Social, contrapõe duas 

concepções. Na primeira, denominada por ela de “perspectiva tradicional”, a Política 

Social é “concebida como um conjunto de ações por parte do aparelho estatal, que 

tende a diminuir as desigualdades sociais” (PASTORINI, 1997, p. 81). Sua função 

principal é a “correção” dos efeitos negativos produzidos pela acumulação capitalista. 

Nesta concepção, a Política Social é entendida como concessão por parte do Estado 

para melhorar o bem-estar da população, cuja solução para os problemas seria uma 

melhor redistribuição de renda ou uma distribuição “menos desigual” dos recursos 

sociais. A Política Social nesta ótica teria o papel de restabelecer o equilíbrio social, via 

redistribuição de renda. 

Na segunda concepção, denominada por Pastorini (Op. Cit.) de “perspectiva 

marxista”, a Política Social é vista como uma unidade contraditória, em que tanto pode 

ser concessões, como conquistas, pois a análise da Política Social parte de três 

elementos ou sujeitos protagônicos: “classe hegemônica, o Estado intermediador e as 

classes trabalhadoras” (PASTORINI, 1997, p. 86). 

 Nessa mesma perspectiva, Mota (2000) enfatiza que os determinantes históricos 

para a construção do Sistema de Proteção Social foram: desenvolvimento das forças 

produtivas, estratégias da dinâmica do desenvolvimento capitalista e o nível de 

socialização política. 

 Como determinantes históricos decisivos do desenvolvimento do Sistema de 

Proteção Social, Pereira (1998) aponta a “questão social” e a “crise econômica”. Para a 

autora, surge uma nova classe de assalariados industriais, cuja consciência de classe 

determinou, em grande parte, o estabelecimento da legislação social e de um conjunto 

de medidas, tais como: política de pleno emprego; serviços sociais universais e, 

conseqüentemente, a extensão da cidadania aos direitos sociais, além dos civis e 

políticos.  
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O sistema de proteção social como direito de Cidadania apoia-se em valores, 

concepções e convicções que foram gestadas no fim do século XIX e que foram 

consolidadas no século XX, sobretudo depois da II Guerra Mundial, quando o Estado de 

Bem-Estar Social passou a administrar as Políticas Sociais que se transformaram em 

direitos de Cidadania. Antes deste contexto, a Política Social tinha uma conotação de 

repressão e controle, da qual os pobres eram vistos como vagabundos e eram tratados 

com punição (ex: Lei dos Pobres) 4 . 

Além da organização da classe trabalhadora, o fator econômico como a crise 

catastrófica do sistema econômico liberal, com o aumento do desemprego, produziu 

significativas mudanças no ideal e na prática prevalecente do laissez-faire, abrindo 

espaços para uma efetiva intervenção do Estado na economia e na sociedade. Neste 

contexto – anos 30 -, com a crise do modelo liberal, o Estado passa a ser a solução 

para o enfrentamento da crise, através das políticas keynesianas 5 . 

No plano econômico, a intervenção do Estado, através dos investimentos 

públicos, asseguraria o alto nível de atividade econômica – Keynesianismo, pois os 

serviços constituem meios de socializar os custos da reprodução da força de trabalho. 

No plano social, asseguraria a existência em níveis elevados. No plano político, obtém-

se uma maior integração dos setores subalternos à vida política e social e, portanto, à 

ordem sócio-econômica. 

É importante salientar que, como em qualquer tema vinculado a aspectos 

sociais, no aspecto das concepções teórico-metodológicas acerca da Política Social, do 

Estado de Bem-Estar Social e das demais categorias analíticas que norteiam este 

                                                           
4 “A Lei dos Pobres vitoriana inglesa (“Poor Law Amendent Act”), de 1834, foi um arranjo institucional 
caracterizado principalmente pela coerção e controle, visando à manutenção da  ordem pública, a 
punição à vagabundagem  e a eficiência do mercado de trabalho, que estava a exigir a transformação do 
trabalho humano em mercadoria” (PETERSON, 1991; POLANY, 1980 In: PEREIRA, 1996, p. 65). Visava-
se, portanto, mais a proteção do sistema econômico do que a do trabalhador. Era um contexto de 
negação dos direitos sociais - liberalismo, no qual estes ainda não tinham sido alcançados. 
 
5 O Pacto Keynesiano “se funda na institucionalização das demandas do trabalho, deslocando o conflito 
para o interior do Estado. Neste espaço, há uma forte tendência à segmentação das demandas, bem 
como de tecnocratizar questões econômico-políticas, despolitizando-as. [...] É possível afirmar que o 
pacto keynesiano é viabilizado a partir de uma situação-limite para o movimento operário: o vácuo das 
direções nacionais e internacional, com um projeto econômico-político claro e independente; e o 
corporativismo que decorrre daí e remete o movimento ao imediatismo dos acordos em torno da 
produtividade, sobretudo do setor monopolista, sem nenhuma visão da totalidade e da solidariedade e de 
classe” (BEHRING, 1998, p.173). 
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estudo, destaca-se o fato de existirem diferentes formas de interpretar e analisar tais 

fenômenos. Partindo da idéia dessa relação conflituosa, as Políticas Sociais não 

poderiam ser pensadas como meras concessões do capital (abordagem economicista, 

considerada fatalista e reducionista) ou como mera vitória dos trabalhadores 

(abordagem ”simplista”, considerada ingênua), mas sim, devem ser compreendidas 

como produtos dessas relações contraditórias entre estas diferentes esferas da 

produção e reprodução social. 

Convém, portanto, analisar as Políticas Sociais como uma unidade contraditória 

que expressa uma coalizão instável entre acumulação e eqüidade, buscando, assim, 

uma proximidade de uma análise teórica que dê conta da complexidade do processo.  

 Assim, a nosso ver, a tradição teórica que nos oferece uma visão mais ampla de 

interpretação dos fenômenos sociais, tais como a da política social e a  democracia é a 

tradição crítico-dialética, na qual a Política Social é interpretada como fenômeno 

contraditório, pois ao mesmo tempo em que responde positivamente aos interesses dos 

representantes do trabalho, proporcionando-lhes ganhos reivindicativos na sua luta 

constante contra o capital, também atende positivamente aos interesses da acumulação 

capitalista, preservando o potencial produtivo da mão-de-obra e, em alguns casos, até 

desmobilizando a classe trabalhadora.  

O debate da cidadania e sua relação com a Política Social é bastante polêmica, 

pois muitas vezes nos deparamos com análises reducionistas ou politicistas a respeito 

desta temática, na qual a Política Social e a Cidadania são vistas ora como engodo, ora 

como conquista. Na primeira apreensão, vista como engodo, a Política Social e a 

Cidadania são reiteradas apenas como requisitos do capitalismo, com vistas a ganhos 

econômicos e amortização das lutas dos trabalhadores. Por outro lado, apreendidas 

como conquistas, estas são consideradas como troféu dos trabalhadores.  Esta análise 

bipolar parece não dar conta da contradição e complexidade em que se encerram estas 

categorias, pois não apreendem a Política Social e a Cidadania como síntese de 

múltiplas determinações, o que exige romper com as monocausalidades, buscando 

compreender o processo histórico de forma abrangente. 

Tomando como referência a literatura especializada, podemos afirmar que foi 

somente no século XX, sobretudo, a partir dos anos 40, que a Política Social passou a 
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ser considerada direito. A partir daí,  as  demandas e necessidades dos cidadãos são 

reconhecidas como legítimas transformadas em direitos, processo que está vinculado 

diretamente ao contexto econômico, geográfico e político da época. 

O marco legal desses projetos de tendências universalistas de atenção às 

necessidades sociais vai dos anos 45 do século XX, até finais da década de 60, 

geograficamente localizados na Europa Nórdica. Este modelo de proteção social estava 

pautado na intervenção estatal e crescimento econômico e se assentava num pacto de 

classes. Houve neste contexto um fortalecimento do movimento operário, que passou a 

ocupar espaços políticos importantes, obrigando a burguesia a “entregar os anéis para 

não perder os dedos”, como também uma alternativa de outro projeto societário como o 

movimento socialista, no início do século XX, sobretudo, na União da República 

Socialista Soviética (URSS). 

Assim, na ótica acima, a Política Social é sempre resultado que envolve 

mediações complexas, tais como: sociais, econômicas, culturais e políticas; atores / 

forças / classes sociais que se movimentam e disputam hegemonia nas esferas estatal 

e privada. 

Na análise da tradição teórica marxista, a hipótese central é a incompatibilidade 

estrutural entre acumulação e eqüidade, o que atribui à experiência do Estado de Bem-

Estar Social Europeu um caráter histórico e geopolítico situado, resultado de uma 

conjuntura forjada por determinações estruturais e conjunturais que possibilitaram 

aquele modelo de proteção social, baseado no crescimento econômico e no 

crescimento em níveis de cidadania social. 

Dias (1996) aponta que nas formações capitalistas, a cidadania se resume a um 

conjunto de igualdades formais perante a lei. A individualização do sujeito é, nesta 

concepção, um elemento vital. O processo de constituição dessa sociabilidade, 

segundo este autor, não foi imediato, e só pode se falar de fato em cidadania, no 

sentido moderno do conceito, após a completa subordinação do trabalho ao capital.  

Nas Ciências Sociais, segundo esta visão, há duas esferas para analisar a 

sociedade: a esfera política e econômica. Assim, a cidadania para este autor só se 

realizou no campo do político- jurídico: “iguais e livres perante a lei”. 
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O termo cidadania na concepção marshaliana e em toda a grade analítica 

capitalista é um termo comum ao burguês e ao operário, neutralizando assim as 

contradições. Afinal, que cidadania é essa? 

Se a análise da cidadania tomar como referência a perspectiva econômica, a 

aparência se desfaz, pois é desnudada pelas condições objetivas. Desse modo, para 

Dias (1996), a cidadania social é histórica, geográfica e socialmente datada. Ao analisar 

a cidadania na racionalidade capitalista aponta que a cidadania não pode ser pensada 

apenas como simples liberdade formal. Nesta mesma perspectiva, há um cuidado deste 

autor para não cair no fatalismo. 

Se democracia e cidadania são espaços de luta, de hegemonia, podem, se não 

tiver uma postura desarmada, formal  e “ingênua”, vir a ser um instrumento de luta e 

intervenção política. Faz-se necessário, diz Dias (Op. Cit), tomar o campo da 

democracia e da cidadania, ainda que restritas, como espaço de lutas, de disputas. 

Coloca-se a necessidade de se realizar uma nova cidadania, que tem a ver com o 

repensar das relações entre as classes. Há, nesta concepção uma recusa à idéia de 

que o mercado seja a única fonte de sociabilidade e das práticas dela decorrentes e a 

crítica ao princípio da cidadania vigente. 

Dessa forma, se pensarmos na construção de uma nova sociabilidade, temos 

que (re) construir uma nova prática / concepção de cidadania. A luta da cidadania 

nessa visão tem que estar vinculada ao movimento da luta de classes, na perspectiva 

de uma nova hegemonia, eliminando a fetichização e afirmando a sociedade como 

espaço contraditório de racionalidades classistas. 

Para Dias (1996) a democracia não é um valor universal, pois questiona sobre 

qual democracia está se falando?  Essa democracia, esses valores democráticos só 

são aceitos na forma de sociabilidade do mercado, se forem aceitos pelo capitalismo. 

Sobre este aspecto, os grandes teóricos do capitalismo relutaram muito em 

aceitar o feito de que alguém que não tivesse propriedade pudesse governar, podendo 

assim apontar que nem a democracia representativa é tão representativa mesmo. 

A Democracia formal sugere a obediência às regras do jogo, e desde logo 

estamos aceitando a desigualdade atual como natural. Portanto, temos que pensar 

numa democracia na qual se efetive a socialização tanto da política como da economia. 
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No entanto, esta igualdade, apesar do ocultamento de seu caráter classista, pode e 

deve, na sua contraditoriedade, ser um espaço de luta, no qual se constroem, ou 

podem ser construídas as identidades de classes, os projetos de hegemonia. No dizer 

de Sáder (2001, p. 16),  “quem não quiser falar  de políticas sociais, deve se calar sobre 

a democracia” . 

 
 

1.3. Capitalismo Contemporâneo e as novas tendências das 
Políticas Sociais 
 

Para uma melhor análise dos processos recentes de ajuste estrutural no 

capitalismo e seus rebatimentos na Reforma do Estado e reestruturação das políticas 

sociais em curso no mundo,  faz-se necessário  compreendermos   as transformações  

mais recentes  experimentadas  na esfera do capital, em especial a partir dos anos 70, 

quando este toma uma nova configuração. 

 Remetendo-nos às análises de Mandel (1982), que  sustenta a tese de que entre 

os fins dos anos 60 e 70, o capitalismo experimentou um padrão de desenvolvimento 

no interior do qual suas crises periódicas configuravam breves episódios em face de 

suas conjunturas de crescimento, sendo denominado por alguns estudiosos como a 

“idade de ouro do capitalismo”, no qual este passou a registrar na sua curva de 

desenvolvimento, longos ciclos expansivos. 

É, portanto, neste contexto que a cidadania se amplia, não só a cidadania civil e 

política, mas também a cidadania social, que está vinculada diretamente à garantia dos 

direitos sociais, exigindo a presença ativa do Estado como provedor de bens e serviços 

sociais. Assim, podemos indicar que ocorreu a extensão da cidadania, extrapolando os 

direitos civis e políticos, ambos identificados e aceitos pela ideologia liberal. Ao 

contrário da cidadania civil e política, que requer a ausência do Estado para a sua 

garantia, a cidadania social exige a presença ativa e decisiva do Estado na provisão 

social, através da efetividade das Políticas Sociais. 

Contudo, este  padrão de desenvolvimento do capitalismo  começou a dar sinais 

de crise a partir do “final da década de 60, quando  as economias centrais começam a 
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apresentar sinais de declínio do crescimento econômico, evidenciando  o início da 

saturação daquele padrão  de acumulação. A queda  das taxas de lucro, as variações 

da produtividade, o endividamento internacional e o desemprego são indícios  daquele 

processo” (MOTA, 1995, p. 49).  Trata-se de uma crise global de um modelo social de 

acumulação, cujas tentativas de resolução têm produzido transformações  estruturais 

que dão lugar  a um modelo diferente, denominado de neoliberal  que tem por base a 

informalidade no trabalho, o desemprego, a desproteção trabalhista e, 

conseqüentemente, uma nova pobreza  (SOARES, 2000). 

    Finda a onda longa expansiva do capitalismo, baseada no crescimento 

econômico e intervenção do Estado  se inicia uma onda longa  recessiva, caracterizada  

por uma taxa de crescimento médio inferior à alcançada  nas décadas de 50 e 60. 

Segundo Soares (Op. Cit), os impactos  e conseqüências  da crise,   bem como as 

soluções para o seu combate,  diferenciam-se  entre os países pela inserção 

internacional de suas economias e pelos particulares  estágios de desenvolvimento 

histórico, que determinam respostas sociais e políticas específicas.    

 Quais serão as  respostas do capital às baixas taxas de lucro?  A partir dos anos 

80,  a reestruturação da economia  vai se dar através  da revolução tecnológica e 

organizacional na produção – reestruturação produtiva – corrida tecnológica em busca 

do diferencial  de produtividade do trabalho, como fonte de super lucros (BEHRING, 

2003, p.32), a globalização da economia e  o retorno dos ideais liberais, através do 

neoliberalismo  no tocante ao papel do Estado na proteção social.   

  A reestruturação produtiva vem sendo  conduzida com o ajuste neoliberal, que 

implica a desregulamentação  de direitos sociais, no corte dos gastos sociais e  apelo 

ao mérito individual. A palavra de ordem da reestruturação produtiva é flexibilidade – 

acumulação flexível -  para alcançar o máximo de produtividade da força de trabalho 

com o mínimo de custo.  

 Estas mudanças no mundo do trabalho são acompanhadas  pela globalização ou 

como muitos estudiosos denominam de “mundialização da economia”, de “constituição  

de um regime de acumulação mundial predonimantemente financeiro, ou melhor, uma 

nova configuração do capitalismo mundial e dos mecanismos que comandam seu 

desempenho e sua regulação” (CHESNAIS, 1996, In BERHING, 2003, p. 41). 
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 Neste cenário de mudanças do padrão de acumulação para o capitalismo 

financeiro,  que se origina num processo de transferências de rendimentos produtivos 

para  os operadores por meio da dívida do terceiro mundo, as exigências  e imposições 

do capital, através de seus órgãos multilaterais,  vão ser o ajuste estrutural, através de 

privatizações de empresas estatais e desregulamentações das economias nacionais e 

reforma do papel do Estado.  

Dessa forma, a atual configuração do capital determina novas modalidades de 

reprodução da força de trabalho, ancoradas principalmente nos processos de 

privatização, focalização e descentralização das políticas sociais. Nesta ótica, a 

estratégia neoliberal de reprodução da força de trabalho consiste em implementar 

políticas sociais que consigam integrar os indivíduos, já que, em sua visão, o trabalho 

assalariado não tem mais essa capacidade. É esta perspectiva que vem determinando  

as tendências da assistência social no Brasil, que em oposição à universalização e a 

integração com as outras esferas da seguridade social, passa a ser centralizada em 

programas sociais emergenciais e seletivos, enquanto estratégias de combate à 

pobreza. 

Valemo-nos dos estudos de Soares (2000) sobre os custos sociais do  ajuste 

neoliberal na América Latina, no qual  afirma que “o modelo neoliberal, que propõe para 

a América Latina a liberalização comercial e financeira a todo custo, entra em aberta 

contradição com o intenso neoprotecionismo  nos países centrais” (SOARES, Op. Cit, p. 

15). Essas políticas fazem parte de um movimento de ajuste global, que se  desenvolve 

num contexto de  globalização financeira  e produtiva, sob a égide de uma doutrina 

neoliberal, gestada  na capital política do mundo capitalista, denominada Consenso de 

Washington.  
O referido Consenso  caracteriza-se por um conjunto  abrangente, de 
regras  de condicionalidade aplicadas de forma cada vez  mais 
padronizada aos diversos  países   e regiões do mundo, para obter o 
apoio político e econômico  dos governos centrais e dos organismos 
internacionais. Trata-se também, de políticas macroeconômicas de 
estabilização acompanhadas de reformas estruturais liberalizante 
(TAVARES e FIORI, 1993, In SOARES, 2000, p. 16). 
 

No caso brasileiro,  “o ajuste tornou-se  particularmente dramático nos últimos 

anos, tanto do ponto de vista econômico quanto do social” (SOARES, Op.  Cit, p. 35). 
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Pelo aspecto econômico, apesar de ter sido  na década de  80, o país sul- americano  a 

oferecer maior resistência às políticas de desregulamentação financeira e abertura 

comercial  irrestrita, todos  os impactos  das políticas de ajuste  implementadas  nos 

anos  90 estão sobrepondo com grande intensidade e num tempo muito curto. Já no 

aspecto social, o país foi pego a meio caminho, na sua tentativa  tardia de  montagem  

de um Estado de Bem-Estar Social. Dada a sua massa gigantesca de pobreza 

estrutural, praticamente excluída dos benefícios do desenvolvimento passado, o país é 

atingido pelos dois lados, o desenvolvido e o subdesenvolvido  (SOARES, 2000).  

    Como resultado desse ajuste estrutural no Brasil, Cohn (1999) aponta a 

conformação  de um sistema dual de proteção social que não se refere mais a inserção 

ou não no mercado formal de trabalho, mas a níveis de renda  que se traduzem em 

diferentes  graus de capacidade contributiva dos diferentes segmentos  sociais e que se 

revelam como “(...) possíveis de serem incluídos pelo processo de globalização, e 

aqueles  definitivamente excluídos desse processo (...)” (COHN, 1999, p. 189). 

A conformação desta tendência se dá de um lado, uma política de 

universalização de um patamar básico de acesso a determinados níveis de serviços 

sociais, financiados com recursos orçamentários e, de outro, “(...) um sistema privado, 

no geral continuando a ser subsidiado (através, por exemplo, do instrumento de 

renúncia fiscal) e destinado aos segmentos sociais de maior poder econômico” (COHN, 

1999, p. 189). 

Nesta perspectiva,  no interior da reorganização da produção e do Estado 

capitalista, as políticas sociais ganham outro direcionamento. Nessa condição, a própria 

crise da sociedade baseada no trabalho assalariado vai impactar nos mecanismos 

públicos de seguridade social, seja pelas críticas aos modelos universais de direitos e 

garantias sociais, seja pela crise fiscal do Estado, ou ainda pela ideologia neoliberal que 

vai indicar o caminho da superação da crise, através da criação de novas 

características aos programas de proteção social (MOTA, 2001). 

Segue-se então, um intenso processo de “liberalização” da seguridade social, em 

que a reconstituição do mercado, a competição e o individualismo aparecem como 

eixos principais para o desenvolvimento das políticas sociais. Por outro lado, as antigas 

funções relacionadas ao Estado de Bem-Estar social são bruscamente 
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desregulamentadas, utilizando-se o argumento da competição e do individualismo como 

forças desagregadoras dos grupos organizados, desativando os espaços de 

negociações dos interesses coletivos.  

Surge uma nova visão hegemônica no cenário nacional e internacional  sobre as 

políticas sociais, ancoradas em organizações internacionais como: Banco 

Interamericano  de Desenvolvimento (BID), Banco Interamericano para a Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD) e Fundo Monetário Internacional (FMI), prestigiando uma 

ideologia de proteção só para os desprotegidos, ou seja, as ações de proteção social 

advindas de recursos do Estado só focalizarão uma parte da população, logicamente 

aquela que se encontra abaixo da linha de pobreza, enquanto que o resto da população 

encontrará sua proteção nas prateleiras e vitrines do livre mercado. Assim, assistimos 

em toda a década de 90, a desregulamentação da Constituição Federal de 1988, num 

ataque a agenda universalista prevista,  que mesmo antes de ser implementada  já 

sofreu um desmonte.    

Neste sentido, para as políticas sociais a orientação dos organismos 

internacionais é a focalização das ações, com estímulos a fundos sociais de 

emergências,  a mobilização da solidariedade individual e voluntária, bem como as 

organizações filantrópicas e organizações não-governamentais -  com a marca de  

GENTE QUE FAZ. O apelo à solidariedade  e à parceria  desreponsabiliza o Estado e 

despolitiza as relações sociais, deslocando a questão social  da esfera pública e 

inserindo-a no plano de filantropia.   Nesta perspectiva,  observa-se uma tendência de 

despolitização  da política, o desfinanciamento da proteção social, em detrimento do 

pagamento do refinanciamento da dívida pública, através da obtenção do superávit 

primário, mercantilização / mercadorização dos serviços  e, conseqüentemente, uma 

redução dos direitos sociais, tardiamente conquistados no Brasil.  

O quadro acima referido mostra o grau de desmonte a que foi submetida as 

políticas sociais no país, através dos cortes nos gastos sociais  com o objetivo de atingir 

o superávit primário, que de acordo com o Fórum Brasil do Orçamento, baseado em 

dados da Secretaria  do Tesouro Nacional (2004) o  superávit primário  em 2004 foi 

maior que o acertado com o FMI, no valor de R$ 70 bilhões até  setembro de 2004,  

maior do que todos os gastos sociais neste ano, que somaram R$ 68 bilhões, processo 
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este   caracterizado pela contra-reforma do Estado brasileiro  (BEHRING, 2003) que  se 

materializa   no Plano Diretor de Reforma do Estado (PDRE) em 1995. Os  diagnósticos  

apresentados no PDRE serviram de base para as propostas de Emenda Constitucional  

nas áreas  administrativa e previdenciária, iniciando o processo de desmonte da 

previdência social brasileira na perspectiva da seguridade social.  

 É neste cenário político e econômico adverso que no Brasil se ampliam 

juridicamente e politicamente  os condutos da democracia, ganhando  novos contornos 

e dimensões, a partir de definição de  espaços institucionalizados ou não de 

democracia direta e o exercício do  controle social na gestão das políticas sociais, que 

terá como objeto de reflexão  a seguir. 

    

     
 
 
1. 4  Política social e democracia: representativa e direta 

 
 A  idéia de democracia participativa  é historicamente  bastante anterior a 

qualquer  autor da modernidade. Ela é utilizada, com freqüência, para qualificar a 

democracia de Atenas dos séculos V e IV A.C. Na modernidade, é  quase sempre 

utilizada como referência às concepções de pensadores como Rousseau, e às vezes, 

para adjetivar os delineios de uma concepção marxista clássica da democracia. 

A  concepção de democracia participativa  surge nos últimos anos, no panorama 

mundial - anos  60 e 70 – por força dos novos movimentos sociais, como resultado de 

uma crítica à concepção  clássica  de democracia no campo leninista e também, como 

conseqüência  das insatisfações  criadas pela percepção dos impasses enfrentados 

pelo Estado liberal – democrático na sociedade de mercado possessivo, no século XX 

(BRANDÃO, 1997, p.  114). 

 A crise de legitimidade das representações políticas tradicionais (parlamento e 

partidos) e a pressão dos grupos sociais  organizados ou dos cidadãos, 

individualmente, visando exercerem  influência  direta nos mecanismos de decisão do 



PEREIRA, Jordeana Davi. O (DES) FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE  
CAMPINA GRANDE - PB (1997 - 2002):  a incompatibilidade  entre os preceitos legais e a agenda política de ajustes 

45

poder do Estado,  vêm  oportunizando experiências tanto forjadas no seio dos 

movimentos organizados como no interior do próprio Estado, de mecanismos de 

alargamento da democracia (SOARES, 1996). No caso brasileiro, questões pertinentes 

são colocadas no centro do debate a respeito dessa problemática: Quais as 

possibilidades, no Brasil, da construção de uma ordem democrática? Como 

universalizar direitos  em uma sociedade desigual, mas também muito diferenciada e 

multifacetada na ordem de suas contradições? (TELLES, 1996). A democratização da 

relação Estado / Sociedade Civil constitui um elemento diferencial na gestão e 

configuração das políticas sociais? Por que tanto interesse em estudar a 

democratização nas políticas sociais no Brasil nestes últimos anos, partindo das 

experiências dos mecanismos de gestão das políticas sociais, que indicam a 

possibilidade do exercício da democracia  participativa? 

 Face às intenções de democratizar a gestão da coisa pública no Brasil, 

indagamos: É possível construir no Brasil um novo modelo de gestão das políticas 

sociais, baseado no protagonismo de segmentos da sociedade civil organizada 

considerando as origens da formação social patrimonialista, clientelista e autoritária da 

nossa sociedade  e a sua agenda política e econômica  atual?  

 O Brasil, país com tradição oligárquica, excludente e patrimonialista, os  setores 

“sem voz e poder” da sociedade  civil  foram relegados e secundarizados nas suas 

aspirações. Esta cultura política resistente a perspectiva da radicalização da 

democracia pode ser explicado pela particularidade da formação histórica e social 

brasileira, que é legatária da herança colonial,  que ainda não foi totalmente superada, 

que insiste nas marcas autoritárias do Estado e na sociedade, na cultura senhorial, no 

uso do patrimonialismo, o clientelismo, a privatização do público, a tutela e o favor.  

Aqui o desenvolvimento do capitalismo gestou-se por vias profundamente 

antidemocráticas,  quase sempre se conectando  em seus momentos  de inflexão, com 

regimes ditatoriais: décadas de 30 / 64 / 85,  regimes de exceção, Netto (1998), em que 

a sociedade civil,  parafraseando Oliveira, (1999, p. 59)  “foi destituída da fala, negando-

lhe  qualquer  possibilidade de partilhar das decisões políticas, econômicas e sociais”.  

A cultura do consenso difunde o mito de que somos um povo pacífico, ordeiro e que 
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vivemos numa terra abençoada por Deus e pela natureza. Este argumento sempre é 

utilizado  quando se quer abafar  ou desmistificar os conflitos.  

 Estas são marcas da nossa formação social, que alimentam e são realimentados 

pelo o que Marilena Chauí   considera como mito fundador da  nossa sociedade. 

 
Esse mito impõe um vínculo  interno com o passado, isto é,  com um 
passado que não cessa nunca,  que se conserva perenemente presente 
e, por isso mesmo, não permite o trabalho da diferença temporal e da 
compreensão do presente enquanto tal. Um mito fundador é aquele que 
não cessa  de encontrar  novos  meios para exprimir-se, novas 
linguagens, novos valores e idéias, de tal modo que, quanto mais parece 
ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo (CHAUÍ, 2000, p. 
09). 

 

  A crise do Estado, o agravamento da questão social e a luta pela democratização 

do país, a busca por novos espaços de participação da sociedade  civil consubstanciou, 

entre outros aspectos, pela  definição na Constituição de 1988, de instrumentos  e 

mecanismos ativadores de publicização na formulação e controle da gestão das 

políticas  públicas. Estabeleceu-se  mecanismos de partilha de poder do Estado para a 

sociedade, vislumbrando  um redesenho das relações  Estado / sociedade civil,  no 

campo das políticas sociais (RAICHELIS, 1998). 

Na discussão acerca da necessidade do alargamento  da democracia em nosso 

país,  estão sendo construídos espaços institucionais e não - institucionais para o 

exercício além da democracia representativa. Além da reafirmação dos condutos 

clássicos da democracia  representativa,  abrem-se espaços, formais – legais,  também, 

para o exercício da democracia participativa por meio de alguns instrumentos  como:  

Plebiscito,  referendo popular e projetos de iniciativa popular.  

Se, em contextos anteriores, a sociedade se organizava de “costa para o 

Estado”, em função de sua organização,  a partir do contexto da redemocratização, se 

coloca a necessidade de “entrar” no Estado, através de mecanismos públicos de 

interferência na gestão. É importante  frisar o caráter público e não estatal destes novos 

mecanismos.  No campo das políticas sociais,  pode ser traduzido na criação de 

Conselhos institucionalizados  de gestão  paritários e deliberativos, cuja composição é 

formada  por representantes do governo e da sociedade civil, com o objetivo de 
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formular, acompanhar e controlar  as suas políticas concernentes. No entanto,  estamos 

vivendo num contexto que  contraria esses propósitos; estamos indo na contra corrente.  

Desse modo,   as críticas às possibilidades da participação na gestão do social 

no Brasil se dão em vários  aspectos. Diante da  fragilidade dos Estados Nação e a 

ingerência das agências multilaterais  nas decisões do Brasil – há uma verdadeira 

obediência ao receituário destas agências – têm levado ao  simulacro da participação 

(ZAIDAN, 1998). 

A esse respeito, este autor nos alerta para a preocupação da institucionalização 

dos mecanismos da participação social na gestão das políticas sociais, que para ele é 

problemática. Diz este autor,  que “participação social não é metodologia”,  não  são  os 

governos que vão criar um manual e ensinar aos cidadãos participarem e influenciarem 

na gestão. Daí sua crítica à participação social  institucionalizada, pois no seu dizer, a 

participação social envolve conflito, jogo de interesses, dissenso, luta,  

desentendimento,  o que o faz afirmar que o espaço de participação institucionalizado  

é  limitado.  

Nesta perspectiva, o autor supracitado faz uma crítica aos modelos de 

participação institucionalizada, supondo que as decisões tomadas nesses espaços são 

bastante limitadas no que se referem ao montante do orçamento. No que diz respeito 

aos investimentos chamados estruturadores, pela significação do montante de recursos 

e pelos interesses neles envolvidos, estas decisões  não passam  pelos Fóruns 

deliberativos institucionais de decisão, como por exemplo os Conselhos e os Fóruns de 

Orçamento participativo  (ZAIDAN, 1998, p. 70).     

Entre os arranjos importantes e  que estão presentes no debate acerca da 

democratização das relações Estado e Sociedade no Brasil,  destacaremos três 

mecanismos que se  apresentam como centrais, para  análise: 

• Participação social na definição, elaboração e processos de escolhas das políticas 

sociais; 

• Descentralização política, administrativa e financeira (distribuição de poder) e; 

• Controle democrático ou controle social. 

Quando  falamos em  participação e controle social nos  referimos à capacidade  

de fiscalização das ações do Estado.  Possibilidade  de novos atores interferirem na 



PEREIRA, Jordeana Davi. O (DES) FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE  
CAMPINA GRANDE - PB (1997 - 2002):  a incompatibilidade  entre os preceitos legais e a agenda política de ajustes 

48

produção de bens e serviços Este princípio da participação popular foi concebido no 

entendimento de que a participação política que queremos não se baseia  

simplesmente no ato de votar - democracia representativa, mas sim no ato de  se 

organizar, o ato de propor, o  ato de fazer pressão, o ato de se associar, o ato de fazer 

críticas coletivas e um dos canais estratégicos para o exercício desse tipo de  

participação ampliada são os conselhos paritários e deliberativos que foram criados no 

âmbito das  políticas sociais (PEREIRA, 1998), com o objetivo de formular, fiscalizar, 

controlar  e acompanhar as ações e os recursos  de cada área específica. 

 Esses processos organizativos no seio  urbano apresentam como traço comum o 

fato de  terem surgido das contradições que ocorrem no cotidiano da população 

(TELLES, 1996). 

         Vai ser, portanto, a partir dos anos 80 que o Brasil passa  a ser palco da 

revitalização dos setores da sociedade  civil fragilizados e excluídos do modelo político 

e econômico até então adotado, que na luta pela democratização, colocou em xeque 

não apenas o Estado ditatorial, mas a rede de instituições autoritárias que 

atravessavam a sociedade e caracterizavam as relações entre grupos e classes. 

  

Aquela década foi arena de amplo movimento de conquista democrática, porém, 

esta vem se restringindo ao aspecto formal, pois enquanto houve uma abertura da 

legitimidade dos partidos políticos, das eleições diretas, dos movimentos dos 

trabalhadores (sindicatos), ao mesmo tempo, houve também uma degradação das 

condições de vida da população, nunca vista anteriormente. 

 De que democracia estamos falando? Como  discutir democracia sem 

questionar a desigualdade econômica? Pois, não experimentamos a  socialização da 

economia  nos restringindo à democracia formal. Esse é um debate que  vem sendo 

travado por estudiosos das diferentes correntes teóricas e políticas, colocando os 

limites e as possibilidades da democracia, ou no dizer de Soares (1996) “os seus 

dilemas”.  Mesmo levando em consideração os limites da democracia latino - 

americana, e especificamente a brasileira, não podemos desconsiderar a importância 

do processo de democratização dessa sociedade a partir dos anos 80, no qual os 

movimentos sociais  se organizaram em diferentes setores, os sindicatos de 
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trabalhadores se fortaleceram, as demandas populares  ganharam visibilidade. As 

aspirações por uma sociedade justa e igualitária expressaram-se na luta por direitos 

que acabaram consubstanciando em garantias legais, com o reconhecimento de novos 

sujeitos como interlocutores  políticos. 

 Assim, as décadas de 80 e 90, constituem-se um paradoxo, pois  

experimentaram um processo de democratização política,  acompanhada de recessão 

econômica, da escalada inflacionária, da crise fiscal do Estado, do agravamento da 

miséria, elementos constitutivos da considerada “década perdida” –  a década de 80. 

 Não obstante, não resta dúvida que os espaços institucionais de participação 

social, apesar de seus limites, vêm favorecendo a emergência de novos atores sociais, 

multiplicando-se assim, a possibilidade de construção de novas identidades sociais. 

 Parafraseando Atílio Borón (1995), diante desse panorama  não há dúvidas: 

talvez a tarefa mais urgente com que tem que se enfrentar  os países  da América 

Latina  uma vez esgotado o dilúvio neoliberal  será a reconstrução do Estado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO II 
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O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL – 
A PARTICULARIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, pretendemos trazer para análise as características, os aspectos 

políticos e econômicos da seguridade social - que foi implementada num contexto 

político e econômico internacional de reconhecimento da questão social, na década 40 - 

e o seu questionamento e crise a partir da década de 70. Enquanto no Brasil se 

defendia a seguridade social e a Constituição de 1988 formalizou esta conquista, esse 

modelo começa a ser criticado nos países desenvolvidos. Vai ser neste contexto de 

questionamentos da possibilidade da seguridade social, no âmbito internacional, que, 

no Brasil, ela é reconhecida legalmente. A seguridade social no Brasil abarca três 

políticas (Saúde, Previdência e Assistência Social) e é financiada pelas contribuições 

sócias, que formam o orçamento  da seguridade social. Neste trabalho, procuramos 

enfatizar a tensão entre o uso dos recursos do  orçamento fiscal e os recursos do  

orçamento da seguridade social e, em que estes vêm sendo utilizados. No tocante 

particularmente à Assistência Social, tentamos demonstrar a incompatibilidade entre os 

avanços legais e a agenda política de ajustes fiscais, nos anos 90, no Brasil. 
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2. 1  A Seguridade Social no Brasil  
 

Seguridade social é um termo cujo uso se tornou corrente a partir dos anos 40, 

no mundo desenvolvido e particularmente na Europa, para expressar a idéia de 

superação do conceito de seguro social, no que diz respeito à garantia de segurança às 

pessoas em situações adversas (VIANNA, 1999). 

Mota (1996) relaciona historicamente, a seguridade social com a emergência da 

questão social, isto é, com o surgimento da pobreza como problema social e com a 

necessidade de algum tipo de proteção social para minorar a situação de miséria e 

pobreza que surge com a formação urbano-industrial. Tem suas origens na Europa do 

final do século XIX, quando da ocorrência das grandes transformações sociais, políticas 

e econômicas, em função da Revolução Industrial.  

Mesmo considerando que a seguridade social é inaugurada na Europa, 

sobretudo, nos países como a Inglaterra e Alemanha, destaca Vianna: 

 
É interessante lembrar a diferença como estes dois países pensaram os 
seus sistemas de proteção social. São dois países com forte valorização 
da idéia de segurança social, mas que para garanti-la, montaram 
sistemas bem diferentes. Na Inglaterra a proteção é basicamente 
baseada num patamar igualitário para todos; na Alemanha os seguros 
sociais são organizados por categorias ocupacionais, por empresas, por 
localidades, por associações, proporciona benefícios em função do 
montante de contribuição (VIANNA, 1999, p. 95). 

 

Dessa forma,  a seguridade social está diretamente relacionada com a dinâmica 

da acumulação capitalista, com a necessidade de manutenção e reprodução da classe 

trabalhadora e com a reprodução ampliada do próprio capital (MOTA, 1996). A referida 

autora chama a atenção para o caráter contraditório da seguridade social, quando 

incorpora a reprodução da força de trabalho na esfera dos direitos sociais. 

No tocante à realidade brasileira, embora  algumas medidas de proteção social, 

que poderiam ser identificadas como um esquema de proteção social, tenham sido 

introduzidas por volta de 1920, com as mudanças políticas e econômicas realizadas 

nesta época, foi somente em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que o 
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conceito de seguridade social ganhou substância e visibilidade. Este fato estabelece a 

desvinculação, embora parcial, do formato contratual / contributivo, que caracteriza a 

previdência social, para assumir alvos mais amplos, incluindo a saúde, como uma 

política universal e a assistência social aos segurados pobres e aos não segurados 

(PEREIRA, 1997). 

 Esta inovação do conceito de seguridade social representa um avanço, num país 

como o nosso, “acostumado a tratar as políticas distributivas e em especial a 

assistência social como um instrumento de barganha populista e clientelista” 

(PEREIRA, 1997, p. 09). No entanto, desde a sua aprovação na Constituição de 1988, 

a seguridade social vem enfrentando várias ofensivas. Desde quando foi aprovada, vem 

sendo alvo de críticas, quando o então Presidente José Sarney (1985 -1989) e os 

representantes do capital vieram a público, em cadeia nacional, para declarar que o que 

fora então aprovado no Congresso Nacional, no tocante ao capítulo da seguridade 

social, tornaria o país “ingovernável”. 

Em toda a década de noventa do século XX e início desta década, os governos 

que sucederam (Fernando Collor de Melo -1990 – 1992 e Fernando Henrique Cardoso 

1995-1998 e 1999 - 2002) procuraram a todo custo demonstrar a inviabilidade da 

seguridade social, através das propostas de reformas e chegando a muitas de suas 

aprovações, a exemplo da Emenda Constitucional (EC) nº 20 da Reforma da 

Previdência e das várias Medidas Provisórias ofensivas na área da Assistência Social, 

bem como o sucateamento do Sistema Único da Saúde. 

Na área da  saúde, os estudiosos  vêm alertando para o problema da 

“universalização excludente”, que se confirma por meio da dualização: um sistema 

pobre para os pobres e um  padrão de qualidade maior para os que podem pagar  pelos 

serviços mais corriqueiros (COHN,  1999).   

Até então, a seguridade social era oficialmente inexistente no Brasil. O país, 

segundo Vianna (1999, p. 91) “Incorpora ainda que tardiamente uma das marcas-

símbolo do século XX, ou seja, quando este modelo de seguridade social dava sinais 

de crise 6 no seu nascedouro, aqui no Brasil estava sendo institucionalizado”. 

                                                           
6 Em relação ao termo “crise”, há uma certa preocupação de alguns autores, a exemplo de Mota, Pereira 
e Neto na compreensão desta, não como fim das políticas sociais, mas como transformação, nova 
configuração. 
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Para Mota (1995), no tocante à proteção social, o maior avanço da Constituição 

Federal de 1988 é a adoção do conceito de seguridade social, englobando as áreas de 

saúde, previdência e assistência social. Além dessa inovação, a autora enfatiza a 

redefinição de alguns princípios, pelos quais foram estabelecidos novas regras relativas 

a fontes de custeio, organização administrativa, mecanismos de participação dos 

usuários no sistema e melhoria / universalização dos benefícios e serviços. Ainda 

segundo Mota (Op. Cit, p. 142), este fato constitui-se um paradoxo, quando estas 

mudanças  “imprimidas na Constituição Federal de 1988 equiparou o Brasil aos 

sistemas securitários das sociedades desenvolvidas, o que o mesmo não se pode dizer 

quanto às condições objetivas para implementá-las”. 

Ainda, de acordo com Mota (1996), dentre os principais condicionantes de uma 

política de seguridade social, estão a arrecadação tributária, a renda, o emprego, os 

níveis de pobreza, a organização sindical e os mecanismos de regulação estatal. Os 

países onde a seguridade social já era consolidada passaram a sofrer toda uma 

ofensiva a partir dos anos 80, com a emergência da ideologia neoliberal, no sentido de 

restringir direitos e garantias sociais, apontando como saída a privatização e a 

mercadorização para acesso aos bens e serviços antes coletivos e, a partir de então, 

numa perspectiva individualizada. 

No Brasil, as conquistas da seguridade social, responderam sem dúvida aos 

anseios ativos e articulações e debates que ganharam corpo na sociedade desde 

meados dos anos 70, ao iniciar-se a crise do modelo militar e em toda a década de. 80, 

no processo da constituinte. 

Do ponto de vista da unificação da seguridade social, Vianna (1999) afirma que 

esta intenção ficou apenas sinalizada, pois não vem sendo organizada de forma 

articulada e intersetorializada. Alguns estudiosos, entre eles, Vianna (1999) e Leite 

(1996), apontam a importância do ponto de vista gerencial / organizacional da 

unificação da seguridade social, através de um único Ministério.  Em relação a esta 

unificação há também um questionamento: Mesmo organizada em um Ministério não 

teria as mesmas características que hoje as demarcam?  
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Outra crítica decorrente que vem sendo realizada, em relação à proposta da 

seguridade social, diz respeito às regulamentações de suas leis ordinárias, que foram 

feitas separadamente em momentos diferentes e sem nenhuma articulação. Também 

foi bastante marcante a protelação ao máximo da aprovação da LOAS, por exemplo. 

Estes acontecimentos contribuem para que, cada vez mais, se pense nas políticas 

setorizadas e não na política da seguridade social de forma unificada. Além disso, as 

receitas são estipuladas separadamente e, ainda, mais grave, a Assistência Social 

continua sendo a “prima pobre” da seguridade social, sendo contemplada, desde o seu 

reconhecimento enquanto política pública, com um percentual ínfimo (menos de 3% / 

ano) dos recursos da seguridade social, como demonstra a Tabela 1, elaborada por 

Boschetti (2003), abaixo. Estes dados demonstram a negação da Assistência Social 

enquanto política pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 1 - RECURSOS EXECUTADOS PELO FNAS E SUA PARTICIPAÇÃO NO 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL E NO PIB 

ANO 
MONTANTE EXECUTADO PELO 

FNAS % PIB % SEGURIDADE 
SOCIAL 

1996* 581. 277.346 0,07 0,68 

1997** 1.240.735.142 0,14 1,28 

1998 1.642.284.267 0,18 1,56 

1999 2.087.707.802 0,22 1,77 

2000 2.666.952.071 0,24 2,03 

2001 3.401961.383 0,28 2,24 

2002 4.520.481.793 0,34 2,57 

Fonte: Boschetti (2003, p. 229), baseado nos dados da ANFIP, Orçamento da Seguridade Social 
MPAS. 
* A partir de 1996 iniciou a concessão do Benefício de Prestação Continuada - BPC 
** Em 1997 o BPC representou cerca de R$ 63,79% do gasto do FNAS 
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Vianna (1999) chama a atenção para as “armas secretas” que abateram a 

seguridade social. A primeira, denominada de “despolitização”, chamando atenção para 

o fato da supremacia do enfoque técnico, no qual a Seguridade Social é capturada 

apenas pelos números / contas. Aqui há um enaltecimento da burocratização / 

tecnificação, no sentido de esvaziá-la enquanto Política Social. A autora adverte para a 

redução da Seguridade Social à Previdência social (leia-se: seguro).  

A segunda arma secreta, a autora denomina de “naturalismo”, a ficção do 

esgotamento vital da seguridade social, ou seja, a insistência na grave crise da 

seguridade social, colocando na condição de “doente-terminal”. Como terceira arma, 

destaca o “maniqueísmo”, ou seja, as soluções para os problemas são mutuamente 

excludentes, ou se tem um sistema ou outro. A autora ilustra com dois exemplos a 

falácia desta dicotomia: as oposições ao regime de repartição versus regime de 

capitalização e previdência pública versus previdência privada. 

Nesta mesma direção, Boschetti (2000) chama a atenção para a tensão existente 

no Brasil entre o seguro e a assistência. Quando afirma a insistência da política 

governamental na predominância da lógica do seguro é, sem, dúvida, um dos 

elementos dificultadores da ampliação e da consolidação da seguridade social pública. 

Nesta lógica, a Previdência Social, mesmo sendo um elemento da seguridade social, 

“deveria seguir de modo mais puro a lógica do seguro: seus benefícios deveriam ser 

contributivos, proporcionais à contribuição e diretamente vinculados à cobertura de um 

risco derivado da ausência de trabalho” (BOSCHETTI, 2000, p. 47). 

Vianna (1999) nos apresenta alguns dados financeiros que demonstram a 

posição predominante da Previdência Social nos recursos da seguridade social. Ela nos 

mostra que no exercício financeiro de 1997, dos recursos da seguridade social, a 

previdência foi responsável pelos gastos no valor de R$ 48,603 bilhões, em benefícios 

previdenciários, a Saúde com R$ 18, 807 bilhões e a Assistência Social com R$ 1,240 

bilhões, esta chegando a alcançar apenas 1,2% dos recursos total da seguridade 

social, naquele ano, como demonstra a tabela 1. 

Em vista do exposto, adotamos neste trabalho o conceito de seguridade social 

de Gallo (1992, p. 3 / 4), para compararmos com o conceito de seguridade social 
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aprovado na Constituição Federal de 1988 no Brasil. Segundo o autor, a seguridade 

social: 
(...) pressupõe um sistema onde cada um dos cidadãos colabore (ou 
não) de acordo com sua capacidade contributiva, e que assegure 
padrões mínimos de bem-estar social aos mesmos, independente dos 
motivos que os levaram a necessitar do sistema e do fato de ter ou não 
contribuído para o mesmo anteriormente. Os bens oferecidos pela 
seguridade social, também não são limitados aos chamados ‘benefícios’ 
(aposentadoria, invalidez, mortes, acidentes de trabalho, p.e.), mas se 
inserem em uma lógica mais ampla de políticas sociais, que envolvem 
um significativo leque relativo à composição do consumo coletivo, e não 
só para os assalariados.  
 

Se tomarmos por base o conceito de seguridade social acima, que é bastante 

amplo, e o conceito estabelecido na Constituição de 1988 (saúde, previdência e 

assistência),  nos chama a atenção para a redução desse conceito, que para Pereira 

(1997) é “acanhado e restrito” quando só abarca três políticas e, mesmo assim, na 

prática não vem sendo garantida uma política de seguridade social. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu Artigo 194, a “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”. Na prática, entretanto, como adverte Vianna (1999, p. 95):  

 
a identificação da saúde com a seguridade social tornou-se frouxa. No 
que tange a Assistência Social – em tese o terceiro pilar da seguridade 
social, certamente a área que mais se beneficiaria com a conotação 
“cidadã”, implícita na concepção formulada na Constituição de 88 - 
apagou-se qualquer elo. 
 

Em relação especificamente à Política de Assistência Social, a autora acima 

chama atenção para a diluição de variadas instituições governamentais, sofrendo 

assim, na Administração Federal uma forte instabilidade institucional - fragmentação, 

superposições de ações etc. 

 
Neste contexto a Assistência Social retroagiu à condição meramente 
assistencialista, quase caridade pública, longe, pois, das idéias que a 
própria LOAS reforça, que é a Assistência Social, como política de 
seguridade social, como do direito do cidadão e dever do Estado 
(VIANNA, 1999, p. 95). 
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Nesta instabilidade institucional, a referida autora destaca as inúmeras 

mudanças / alterações institucionais desde 1985. Neste mesmo ano, foi criada a 

Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC), embora a Assistência integrasse o 

Ministério da Previdência e Assistência Social. Este órgão (SEAC) logo foi substituído 

pela Secretaria de Habitação e Ação Comunitária (SEHAC), que deu lugar ao Ministério 

da Habitação e Bem-Estar, em 1988, incorporando os dois grandes aparatos de política 

assistencial anteriormente existentes (Legião Brasileira de Assistência (LBA) e 

FUNABEM, pertencentes ao MPAS). O Ministério da Habitação desapareceu e algumas 

de suas funções foram para o Ministério do Interior. Em 1990, foi extinta a FUNABEM; 

sendo substituída pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência 

(FCBIA) que, acompanhada da LBA e outros programas, passou a integrar o Ministério 

da Ação Social, posteriormente substituído pelo Ministério de Bem-Estar Social (MBES).  

A partir de 1995, a Assistência Social passou a compor o Ministério da 

Previdência e Assistência Social, com uma Secretaria Especial de Assistência Social 

(SEAS), integrando este Ministério até final de 2002. Somente em janeiro de 2003, a 

Assistência Social passou a ter um Ministério próprio, denominado de Ministério de 

Assistência e Promoção Social (MASP). Em maio do mesmo ano, houve uma mudança 

de denominação, qual seja, Ministério de Assistência Social (MAS), fruto de 

reivindicações da sociedade, através das organizações sociais.  

No entanto, sua vida foi curta, pois em janeiro de 2004 este Ministério foi extinto, 

sendo as suas atribuições transferidas para o recém-criado Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem entre suas competências, de 

acordo com a Medida Provisória nº 23 de janeiro de 2004, “Coordenar a Política 

Nacional de Assistência Social” 7. Esta reforma ministerial demonstra o esvaziamento 

                                                           
7 Através da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003, a Secretaria de Estado de Assistência 
Social se transforma em Ministério da Promoção e Assistência Social (MAPS). Após a promulgação da 
LOAS, em 1993, das três política da seguridade social, a única que não era organizada em um Ministério 
era a Assistência Social. Somente no ano de 2003, esta política passa a contar com um Ministério 
especifico. No entanto, em janeiro de 2004,  é extinto, apontando para o baixo “status” institucional desta 
Política, já que a mesma possui historicamente um legado de “baixa institucionalidade”. Esta alteração 
institucional se deu no governo do Presidente Luis Inácio da Silva (2002 – 2006), eleito pelo Partido dos 
Trabalhadores – PT, no ano de 2002, (na ocasião partido de oposição), a qual se apresentava na 
campanha eleitoral como uma alternativa ao modelo econômico e social adotado nos dois mandatos do 
governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 28 de maio deste mesmo ano, por meio de Lei nº 10.683 de 
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências, este Ministério passa então a ser denominado de Ministério da Assistência Social 
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da Política de Assistência Social, também, no Governo de Luis Inácio Lula da Silva 

(2003 -2007), uma vez que esta área vem movimentando recursos escassos, em que 

pesem as pautas reivindicatórias dos Conselhos, Conferências e Fóruns de Assistência 

Social.  

A seguridade social inscrita na Constituição Federal de 1988 aponta para um 

modelo redistributivista e sinalizadora da cidadania, no entanto, na prática é vazia de 

conteúdo. Portanto, faz-se necessário a continuidade da luta em defesa da seguridade 

social pública nos moldes redistributivista.  

 

2. 2 Financiamento da Seguridade Social no Brasil 
 

O Artigo 195 da Constituição Federal de 1988 assegura que a seguridade social 

será definida por toda a sociedade, de forma  direta e indireta, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I -   Dos empregadores, da empresa e da entidade a ela equiparada, incidentes sobre: 

 a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,  a 

qualquer  pagos à pessoa física; 

 a receita  ou faturamento; 

 o lucro; 

II -   Dos trabalhadores: 

III – Sobre a Receita de concursos de prognósticos; 

IV – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira; 

V   - Isenções de contribuição  para a seguridade social as entidades beneficentes de 

assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei (BRASIL, 1988). 

 

  A Constituição ainda  define que o orçamento da Seguridade Social responde 

pelo financiamento exclusivo das políticas componentes da seguridade social.   

                                                                                                                                                                                            
(MAS).  Em janeiro de 2004, através da MP nº 163, o MAS foi extinto e suas atribuições foram 
transferidas para o Ministério de Desenvolvimento Social e combate a Fome. 
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Além dessas fontes, a Lei pode instituir outras fontes destinadas a garantir a 

manutenção ou expansão da Seguridade Social, que vai depender da compreensão 

política que se tenha da seguridade, tanto no Poder Executivo, quanto no Poder 

Legislativo.  Detalharemos melhor as contribuições acima citadas: 

 Contribuição social para a seguridade social - COFINS - criada em 1993, tem 

sua fonte geradora nas “vendas de mercadorias e serviços de qualquer natureza, 

excetuando-se as vendas para o exterior e o IPI já pago” (BOSCHETTI, 2001, apud 

LEITE, 1996) e substitui o antigo Fundo de Investimento Social Finsocial. “Sua alíquota 

acrescida de 2% para 3% a partir de fevereiro de 1999, conforme a Lei nº 9.718 / 1998” 

(BRASIL, Secretaria do Orçamento Federal (SOF), 2003, p. 09). Na proposta de 

reforma tributária do governo de Luis Inácio Lula da Silva em 2004,  conforme Medida 

Provisória nº 135/2003, convertida na Lei nº 10.833/03, foi alterada a alíquota de 

tributação da Cofins para 7,6%, gerando insatisfações no meio dos empresários;  

 Contribuição social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas - CSSLL – 

Contribuição sobre o lucro líquido – “incide sobre o lucro líquido das empresas”. Sua 

alíquota foi acrescida de 8% para 12%, relativamente aos fatos geradores ocorridos 

entre 1º de janeiro de 2000; e de 8% para 9% entre 1º de fevereiro de 2000 e 31 de 

dezembro de 2002 “ (Brasil, SOF, 2003, p. 09). Ressaltamos que de acordo com a Lei 

10.637 de 31/12/2002, manteve-se a alíquota dessa contribuição em 9%; 

 Contribuição permanente sobre movimentação financeira - CPMF – instituída 

pela Emenda Constitucional (E.C.) nº 12, que determinou a alíquota máxima em 0,25%. 

Em 1999, a E.C. nº 21 prorrogou a sua cobrança por mais 36 meses, bem como 

permitiu a elevação da alíquota para 0,38%, nos primeiros 12 meses, e para 0,30 nos 

24 meses subseqüentes. Em 2002, foi editada a E.C. nº 37, prorrogando a cobrança da 

CPMF até o exercício de 2004, e, estabelecendo, que a alíquota será de 0,38% para os 

anos de 2002 e 2003 e 0,08% em 2004, período esse em que o total das receitas será 

destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (BRASIL, SOF / , 2003. 

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), as receitas de contribuições sociais 

administradas pela Secretaria da Receita Federal aumentaram sua participação de 

4,6%, em 1995, para 7,7%, em 2002, conforme demonstra o gráfico 1 a seguir, o que 

equivale a uma elevação de sua carga fiscal em 69% em termos de participação no 
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PIB, chegando a corresponder por volta de 46% do total das receitas administradas 

pela SRF em 2002 (BRASIL, SOF, 2003). 

 

 

 
 

 

A participação na receita total das Contribuições Sociais é de 43,6% e 

48,4%, respectivamente, em 2002 e 2003, sendo que desse total 20% é destinado a 

Desvinculação das Receitas da União (DRU), bem como para outros fins que não a 

seguridade social. Em termos líquidos, a vinculação à seguridade é de 38,9% da receita 

total em 2002 e 42,7% em 2003. 

Ao deixar em aberto a definição das competências que caberiam a cada esfera 

de governo, a Constituição de 1988 fortaleceu, do ponto de vista financeiro, as esferas 

estadual e municipal, registrando-se uma perda de receita para a União, que em 1992 

foi de aproximadamente 1,2% do PIB. Isso gerou, em meados da década de 90, um 

debate em torno da questão da recentralização fiscal e da redução do grau de rigidez 

orçamentária, com o intuito de estabelecer medidas que visassem à liberação de 

recursos livres de vinculação à União para que esta pudesse honrar seus 

compromissos financeiros com o pagamento de suas dívidas  

GRÁFICO I 

Fonte: Ministério  do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria da Receita Federal / 
Assessoria Técnica, Brasília, fevereiro, 2003.
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As principais estratégias do ponto de vista institucional, criadas pelo Governo 

Federal para aumentar suas receitas, foram: 

 

FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE 
 

Visando reverter a perda de flexibilidade na gestão, causada em grande medida 

pelo aumento de recursos vinculados, foi criado em 1993, com vigência a partir de 

1994, o Fundo Social de Emergência (FSE), que permite a desvinculação de 20% de 

todos os impostos e contribuições federais, para formar uma fonte "temporária" de 

recursos livres de "carimbos" para os exercícios fiscais de 1994 e 1995.  Entretanto, 

devido aos inúmeros questionamentos, entre outros, acerca de seu caráter 

"emergencial", este mecanismo passou a ser denominado em 1996 de Fundo de 

Estabilização Fiscal (FEF). Sua vigência foi até 31/12/1999, conforme disposto na 

Emenda Constitucional nº 17, promulgada em 22/11/1997, o qual vigorou até 1999. 

As fontes do FEF, nos termos do seu último período de vigência, foram as 

seguintes: 

 produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer 

natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados, a qualquer título, 

pela União, inclusive suas autarquias e fundações; 

  até 5,6% do produto da arrecadação do Imposto de Renda, líquida da 

parcela de que trata o item  anterior; 

  arrecadação adicional da Contribuição Social sobre o Lucro das instituições 

financeiras, decorrente da elevação das alíquotas; 

  20% do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da 

União, já instituídos, ou a serem criados; 

  arrecadação do PIS devido pelas instituições financeiras. (BRASIL, Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2003). 

O FEF interferiu no processo de vinculação das receitas orçamentárias da União, 

previstos pela Constituição, bem como nas transferências dos Fundos de Participação, 

o que gerou um grande embate entre a União e os demais entes federativos. 
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 Com o término da vigência do FEF, instituiu-se em 2000, a Desvinculação de 

Recursos Orçamentários (DRU). A previsão legal para o término da vigência da DRU, 

segundo a Emenda Constitucional nº 27, de 2000, terminaria em dezembro de 2003. O 

prazo de vigência destes mecanismos, que retiram recursos garantidos 

constitucionalmente para o gasto social, que deveria, a princípio, ter vigorado, somente 

até 1996, extinguiria-se no exercício de 2003. Contudo, a Proposta de Reforma 

Tributária, encaminhada ao Congresso pelo Governo de Luis Inácio Lula da Silva, em 

2003, o prorroga até 2007 8  . 

No mesmo documento do Ministério do Planejamento utilizado acima, é defendido, 

também o argumento da necessidade destes mecanismos, como estratégias para o 

aumento de receitas por parte do governo federal, que faz uso do seguinte argumento: 

 
A vinculação de receitas a certas despesas deixa a administração 
orçamentária brasileira bastante rígida. A solução desenhada para 
resolver este problema, a DRU, não reduziu significativamente o 
excessivo grau de vinculações de receitas do Governo Federal. O ganho 
decorrente da DRU, verificado nos impostos, que são 
constitucionalmente livres, exceto em relação às transferências 
constitucionais e às despesas com educação, corresponde a apenas 
1,0% da receita total, em 2002 e 2003. As desvinculações das 
Contribuições Sociais retornam à Seguridade Social para financiar o 
aumento expressivo, observado a cada ano, das despesas com 
benefícios previdenciários e assistenciais (BRASIL/ MPOG, 2003, p. 13). 

 

Segundo Neto (1999), no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, a 

manipulação das receitas permitiu ao Executivo Federal o desvio de recursos oriundos 

das fontes do orçamento da seguridade social para saldar despesas estranhas às suas 

funções, destinando-as a outros fins. Para Rocha (2000, p. 08), o governo Fernando 

Henrique Cardoso adotou medidas de pagamento da dívida utilizando os recursos da 

seguridade social, uma vez que as suas receitas superam em muito as suas despesas. 

O autor denuncia ainda a inconstitucionalidade no desvio dos recursos e, desse modo, 

questiona: “A seguridade social pública é possível do ponto de vista de seu 

                                                           
8  http://www.inesc.org.br/pt/index.php. ROCHA, Denise Cristina Correa da. In: Nota técnica do INESC, nº 
77 de maio de 2003. A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2004 
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financiamento?” Os dados apresentados nas tabelas 2, 3 e 4, a seguir,  vão indicar que 

sim. Os recursos da seguridade social podem até ser aumentados, mas somente se as 

bases do modelo de estabilidade monetária e suposto desenvolvimento econômico 

forem alterados também (ROCHA, 2000). 

Mauriel (2000), ao discutir o financiamento da seguridade social no Brasil pós-88, 

afirma, segundo dados levantados pelo próprio orçamento público da União, que esta é 

possível, contrariando todas as tentativas de demonstração do governo brasileiro da 

inviabilidade desse sistema. 

 A autora toma alguns aspectos históricos para introduzir a discussão acerca do 

financiamento da seguridade social, que passa pelo padrão de financiamento das 

políticas sociais brasileiras, que historicamente apresentam algumas características 

peculiares, a saber: 

 desvinculação da política social da política econômica e dos projetos de 

desenvolvimento, jamais ocorrendo integração entre desenvolvimento econômico 

e desenvolvimento social; ao contrário, sempre procurou submeter a política 

social aos seus desígnios; 

 a participação do tesouro, com base em recursos fiscais no financiamento  da 

política social sempre foi não apenas baixa como pró-cíclica, ou seja, aumenta 

nas fases de desenvolvimento econômico, quando é menos necessária e reduz 

nas  fases recessivas quando é mais necessário, e; 

 a base do financiamento da política social, a partir do final dos anos sessenta, 

passou a ser feita através dos chamados fundos sociais, alimentados por 

contribuições sociais, que não são  considerados tributos (impostos, taxas e 

contribuições de melhorias) (MAURIEL, 2000, p. 455). 

Estas características geraram grandes problemas para a base do financiamento 

das políticas sociais. Até a Constituição Federal de 1988, o fundo específico que 

financiava as ações públicas no campo da previdência, assistência e saúde era o 

Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS), formado basicamente pelas 

contribuições de empregados e empregadores sobre a folha de salários, sendo 

extremamente sensíveis às variações do nível de atividades econômicas no 

capitalismo. Neste contexto, as políticas econômicas se tornam restritivas, cujos cortes 
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dos gastos públicos fazem com que não haja uma compensação para a perda da 

receita própria da política social, através de maiores aportes de recursos do tesouro.  

Desse modo, a conquista na Constituição Federal de 1988 dos direitos sociais e, 

especificamente, o capítulo da Seguridade Social significou um avanço no trato da 

proteção social no Brasil, podendo ser considerado, de acordo com Mauriel (Op. Cit.) 

um salto em direção à modernização das relações capital x trabalho, estabelecendo 

uma proteção social para os trabalhadores em caso de perda ou esgotamento, parcial 

ou total, temporário ou definitivo de sua força de trabalho ou das condições de exercê-

la por velhice, por doença, por acidente, pela existência de condições sociais 

adversas, conjunturais ou estruturais. Em contrapartida, diante da ofensiva neoliberal, 

parte destas conquistas vem sendo objeto de desregulamentação.  

Assim, a partir da Constituição Federal de 1988, no seu Artigo 195, a seguridade 

social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados e dos 

municípios e das contribuições sociais. 

Estudos elaborados por Mauriel (Op. Cit), baseados nos dados do Banco 

Central, apresentam a carga tributária da União de 1999 na tabela 2 abaixo, totalizando  

um valor de R$ 306 bilhões de reais, sendo  95,6 bilhões recursos das contribuições 

sociais para a seguridade social. Na tabela 3, a autora chama a atenção para o 

montante das  transferências da União para a Previdência Social, que representa um 

valor de R$ 15,6 bilhões.  Através destes dados aponta a  apropriação indébita por 

parte do tesouro federal dos recursos das contribuições sociais que são 

constitucionalmente (COFINS e da CSLL) da seguridade social. Tais recursos deixam 

de integrar a base de recursos próprios da seguridade, para serem repassados 

posteriormente, mas como transferência do tesouro. E o pior, repassá-los apenas 

parcialmente, uma vez que a  tabela 2 mostra  uma arrecadação  das contribuições 

sociais de 95,6 bilhões de reais e a na tabela 3  somente estão repassados R$ 15 

bilhões.  

 

TABELA 2-  CARGA TRIBUTÁRIA GLOBAL DA UNIÃO (1999) (EM R$ BILHÕES) 
TRIBUTOS ARRECADADOS PELA UNIÃO 161,2 
Imposto de Renda – IR 45,0 
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Imposto de Produtos Industrializados – IPI 15,0 

Demais 100,3 

TRIBUTOS ARRECADADOS PELOS ESTADOS 80,3 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 67,9 

Demais 12,7 
FGTS 17,4 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA A SEGURIDADE SOCIAL 95,6 

Contribuições sobre a folha de salários 49,1 

Contribuição social para a seguridade social – COFINS 30,8 

Contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas – CSLL 6,7 

Contribuição permanente sobre movimentação financeira – CPMF 7,9 

Concursos prognósticos 1,1 
TOTAL 306,1 

Fontes: Revista da Seguridade Social (ANFIP) vários números. Tabela elaborada por Mauriel (2000). 

    
 

A COFINS, por exemplo, arrecadou neste ano, como mostra a tabela 2, o valor 

de  R$ 30,8 bilhões de reais, dos quais apenas 5,5 foram repassados à  Previdência 

Social, como mostra a tabela  4, e  a CLL arrecadou cerca de 6,7 bilhões, dos quais  

apenas  R$ 1,3 foram repassados, de acordo com a mesma tabela.  

 
   TABELA 3-  ORÇAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1999 NO BRASIL (EM R$ 
BILHÕES) 

RECEITAS DESPESAS 

Arrecadação própria 52,4 Despesas com benefícios 60,8

Rendimentos financeiros 0,1 Pessoal 2,3

Outros 0,2 Custeio 1,8

Antecipação de receitas 0,1 - - 

Transferência da União 15,5 Transferências de terceiros 3,3

TOTAL 68,4 TOTAL 68,2

Fontes: Revista da Seguridade Social (ANFIP) vários números. Tabela elaborada  por Mauriel (2000). 
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TABELA 4- COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A 
SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL (1999) (EM R$ BILHÕES) 

FONTE VALOR 
ORDINÁRIAS 4,0 
FEF 1,4 
CONFINS 5,5 
CSLL 1,3 
CPMF 3,4 

TOTAL 15,4 

Fontes: Revista da Seguridade Social (ANFIP) vários números. Tabela elaborada por Mauriel (2000). 

 

Segundo os dados da tabela 2, 3 e 4, podemos afirmar que o governo federal 

vem desrespeitando o dispositivo da Constituição de 1988, no tocante ao financiamento da 

seguridade social. Se o orçamento da seguridade social fosse cumprido rigorosamente, de 

acordo com a CF / 88, no ano de 1999, por exemplo, teríamos a seguinte configuração: R$ 

95,9 bilhões como mostra a tabela 2; em contrapartida com a receita que mostra a Tabela 

3 no valor de R$ 68,4 bilhões. Portanto, esses dados desmentem a tese da falência da 

seguridade social no Brasil e a sua inviabilidade do ponto de vista do financiamento.  

Ainda em relação à comparação dos recursos da União, Rocha (2001) apresenta 

os dados da arrecadação do ano de 2000, tanto do orçamento fiscal quanto do orçamento 

da seguridade social, que se apresentam da seguinte forma: Orçamento fiscal: R$ 155 

bilhões e Orçamento da seguridade social: R$ 122 bilhões. No ano de 2001, com mostra a 

tabela 5 a receita da seguridade social representou um valor de R$ 136.877 bilhões e a 

tabela 6  que  apresenta as despesas,  somente aparece um valor de  R$ 105, 413 

bilhões. 
 
TABELA 5 - RECEITAS DA SEGURIDADE SOCIAL EM 2001 NO BRASIL (Em R$ 

bilhões) 
FONTE VALOR 

CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) 45,679 

CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) 8,968 
ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LÍQUIDA 62,491 

CONTRIBUIÇÃO PERMANENTE SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA-CPMF 17,167 

OUTRAS RECEITAS DO INSS 0,618 
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CONCURSO DE PROGNÓSTICO 0,521 

RECEITA PRÓPRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 0,962 

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,481 
TOTAL 136,877 

Fonte: Publicação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social - Fundação ANFIP 
de Estudos sócio-econômicos da Seguridade Social 

 
TABELA 6 
DESPESAS DA SEGURIDADE SOCIAL - 2001 (Em R$ bilhões) 

ITENS VALOR 
BENEFÍCIOS 78,697 

SAÚDE 21,111 

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1,875 

CUSTEIO E OUTRAS AÇÕES DO MPAS 3,497 

AÇÕES DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA 0,233 

TOTAL 105,413 
Fonte: Publicação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social - Fundação ANFIP 
de Estudos sócio-econômicos da Seguridade Social 

 

Verificamos na tabela 6, desta vez mais detalhada por itens dos gastos, que a 

Assistência Social absorve apenas 1,78% dos recursos da Seguridade Social, no valor 

de 1,875 bilhões. Chama-nos  a atenção ainda nas tabelas 5 e 6, referentes às 

receitas e despesas da seguridade social, quando apresenta a receita de R$ 136,877 

bilhões e a despesa de R$ 105,413 bilhões, apresentando um saldo significativo. 

Desse modo, essa análise culmina com os dados que Dain (1998) nos fornece 

quando diz que a previsão de financiamento, através dos recursos fiscais, apesar de 

inscritos na legislação, não se traduziu em ação efetiva. Ao contrário, o que se vê é o 

uso de recursos das contribuições sociais para financiar ações que não estão 

previstas na Constituição de 1988. 

 

2. 3 A Assistência Social enquanto Política de Seguridade Social 
 

Segundo Pereira (1997), a inclusão da Assistência Social no conjunto da 

Seguridade Social, no contexto internacional, se deu em função do aumento da 

pobreza, a comprovação – mediante pesquisas – de que a pobreza é um problema 

social e não individual, os riscos políticos e/ou prejuízos econômicos que uma massa 
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empobrecida poderia representar para o sistema capitalista, a ameaça do socialismo 

em franca expansão no pós-guerra, a multiplicação das organizações sociais, 

produções intelectuais e movimentos reivindicatórios favoráveis à extensão da 

cidadania, foram, em conjunto ou em parte, ingredientes indispensáveis à formação de 

uma consciência coletiva e de uma cultura política voltada para o comprometimento dos 

poderes públicos com a proteção social incondicional aos pobres, no contexto do 

Welfare State 9 . 

Entende-se como incondicional a proteção sem contrato ou desmercadorizável, 

ou seja, a prestação de serviços, programas e benefícios que não necessitam de 

contrapartida ou contribuições pessoais. Este paradigma é coerente com o status da 

cidadania social que requer o rompimento do vínculo do contrato na prestação desses 

benefícios e serviços e a instituição do que ficou sendo chamado, no âmbito dos 

welfares states mais igualitários, de responsabilidade social com o bem-estar de todos. 

Este modelo pode ser caracterizado como social democrata, em que os 

princípios de universalismo e desmercadorização dos direitos sociais são estendidos a 

toda população. 

No Brasil, a inclusão da Assistência Social como proteção incondicionada, vetor 

para o exercício da responsabilidade social na composição da seguridade social, deu-

se apenas em 1988, com o respaldo pioneiro da Constituição Federal. A partir daí, a 

Assistência Social ganha status de direito social, ao mesmo tempo em que passa a ser 

identificada como uma política que deve concretizar o direito que esse status 

representa. Passa, portanto, a ser cobrada juridicamente e legalmente, uma vez que, o 

dever moral que era o que justificava a prestação da assistência social só se executa 

na ausência de direitos. 

Entretanto, logo no inicio dos anos 90, no governo Fernando Collor de Melo 

(1990 -1992), a estratégia governamental para as políticas sociais foi marcada pela 

formulação de nova agenda de reformas, visando à revisão constitucional, no sentido 

de obstruir a consumação dos novos direitos garantidos naquela Carta, sobretudo 

                                                           
9  Paradoxalmente foi exatamente no contexto de crise do sistema de proteção social - Welfare State dos 
países europeus, no final da década de 70 e década de 80, que surge no Brasil o debate acerca das 
políticas sociais universais e especificamente a Assistência Social como status de cidadania e direito, 
ancorada num sistema de seguridade social. 
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durante o processamento da legislação complementar. O arsenal de manobras 

contempla desde o simples descumprimento das regras estabelecidas pela Constituição 

até o veto integral a projetos de lei aprovados pelo Congresso, assim como a 

desconsideração de prazos constitucionais estabelecidos para o encaminhamento dos 

projetos de legislação complementar de responsabilidade do Executivo (FAGNANI, 

1999).  

Especificamente no tocante à regulamentação dos Artigos 203 e 204 da 

Constituição Federal, concernentes à Política de Assistência Social, esta enfrentou um 

caminho longo e marcado por retrocessos e equívocos.  Das três políticas componentes 

da Seguridade Social, a Assistência Social foi a última a ser regulamentada, mesmo 

assim, com alguns conteúdos extremamente focalizados e seletivos. 

 Segundo Stein (1998), surge por demanda do próprio Executivo à época, 

pressionado pelo Ministério Público, uma solicitação ao Instituto de Pesquisa Aplicada 

(IPEA), no sentido de elaborar o Projeto de Lei referente à Política de Assistência 

Social, que juntamente com o Núcleo de Estudos em Políticas Sociais da Universidade 

de Brasília (NEPPOS/UNB) conceberam o Projeto de Lei N. 3.099 de 1989. Este, no 

entanto, foi vetado na sua totalidade pelo então Presidente da República Fernando 

Collor de Melo, através da Mensagem nº. 672 de 17 de setembro de 1990, com a 

seguinte justificativa: 
Entre as razões ponderáveis que justificam o veto, sobressai a da 
assistência, na proposição, de dispositivos contrários aos princípios de 
uma assistência social responsável, que se limita a auxílios às camadas 
mais carentes da população [...] Na verdade, além de ampliar a 
concessão dos benefícios da renda mensal vitalícia para carentes, 
idosos ou deficientes, estes sem limite de idade, o Projeto cria um abono 
mensal, com características da renda familiar, incompatível com os fins 
da assistência social [...] De certa forma, alguns dos dispositivos 
vinculam recursos orçamentários ferindo preceitos de maior elasticidade 
na elaboração dos orçamentos públicos (Mensagem nº. 672 de 17 de 
setembro de 1990). 
 

Stein (1998) sugere que os argumentos do veto vão em direção aos princípios 

liberais, para os quais a Assistência Social é concebida como forma estreita, como 

mera distribuição de benefícios para minorar os efeitos da miséria ou da carência. Após 

o veto do Presidente Collor de Melo, somente em abril de 1991, a matéria volta à pauta 
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do Legislativo por iniciativa do então Deputado Geraldo Alckmin (PSDB) (FAGNANI, 

1999). 

Finalmente, em 07 de dezembro de 1993, no governo do então Presidente Itamar 

Franco (1992), a Assistência Social é aprovada como política pública, através da Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS). A LOAS, nº 8.742, regulamenta tardiamente os 

artigos 203 e 204 da Constituição Federal que trata da Política de Assistência Social. 

Esta Lei assegura mudanças formais nas fontes, concepção, gestão e forma de 

financiamento da Política de Assistência Social (Programas, Serviços e Benefícios), 

definindo princípios e diretrizes que incorporam esta política no estatuto de Política 

Pública. Configura-se, a partir de então, um novo paradigma, sendo imperativo para o 

avanço desta política, corroborando para as seguintes diretrizes e princípios: 

 gestão intergovernamental; 

 exigências de novas competências e qualificações entre os entes federados 

(Estado/ Sociedade Civil); 

 fortalecimento dos municípios / entes subnacionais - descentralização; 

 definição de fontes do orçamento da Seguridade Social, bem como do 

orçamento fiscal, através do co-financiamento da Assistência Social nas três 

esferas de governo; 

 participação / controle social nas decisões e formulações dessa política. 

Observa-se, dessa maneira,  um deslocamento das preocupações dominantes 

na ocasião das lutas pela redemocratização, em que o reordenamento das políticas 

sociais estava diretamente associado à participação, à gestão democrática e ao 

ajustamento da estrutura de gasto e financiamento à geração de igualdade e proteção 

social (HENRIQUE e TAPIA, 1995). Desse modo, registra-se a incompatibilidade entre 

os preceitos legais garantidos na Constituição de 1988 e a agenda política dos anos 90.  
 

2. 4 Considerações acerca do Financiamento da Política de Assistência Social 
no Brasil 
 

A partir da Constituição de 1988, com a regulamentação da LOAS, pela primeira 

vez na história do Brasil, a Assistência Social passou a contar com fontes específicas 
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de recursos para a sua execução. As inovações presentes em seus aparatos legais, em 

que pesem alguns vícios do passado, lhe imprimiram estatuto de política pública. Diante 

desse contexto, indagamos em nosso estudo: Qual a natureza do financiamento da 

Assistência Social no Brasil: progressiva? redistributiva? distributiva? Estas 

características só podem ser especificadas, dependendo da análise das fontes de seu 

financiamento. Quem financia a Assistência Social? Quais as suas fontes? É o trabalho 

ou o lucro? As tabelas 7 e 8, a seguir, apresentam alguns dados que nos situam em 

relação a estas indagações. 

As ações governamentais na área da Assistência Social são realizadas com 

recursos do orçamento da seguridade social, previstos no Artigo 195, além dos recursos 

fiscais dos Estados e Municípios. O Decreto nº 1.605/95 que instituiu o Fundo Nacional 

de Assistência Social detalhou as fontes de receita, em seu artigo 3º, ampliando 

aquelas previstas no Artigo 195 da CF/88. Neste sentido, passam a constituir as fontes 

de recursos do FNAS: 

I - dotações orçamentárias da União; 

II - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venham a 

receber de organismos e entidades nacionais e internacionais ou estrangeiras, bem 

como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 

III - contribuição Social dos empregadores, incidentes sobre o faturamento e o lucro; 

IV - receitas provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito 

do governo federal: 

V - receitas de aplicações financeiras do Fundo, realizadas na Forma da Lei; 

VI - receitas provenientes da alienação de bens móveis da União, no âmbito da 

Assistência Social; 

VII - transferências de outros fundos” (BRASIL, 1995). 
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TABELA 7 
PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEU % 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 FONTES 
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Recursos 
Ordinários 5.846 0,49 - - 69.185 2,28 72.936 2,14 77.140 1,88 292.482 6,57 241.192 4,40 

Concursos 
prognósticos 138.586 11,69 - - - - - - - - - - - - 

Alienação de 
Bens 

apreendidos 
2.331 0,20 7.026 0,30 6.196 0,20 16.582 0,49 17.735 0,43 13.158 0,30 35.419 0,65 

Contribuição 
social sobre o 

lucro das 
pessoas 

jurídicas – 
CSLL 

117 0,01 706.148 29,90 790.949 26,10 547.891 16,07 129.164 3,14 16.411 0,37 158.088 2,88 

Contribuição 
para o 

Financiamento 
da Seguridade 

Social – 
COFINS 

1.038.702 87,61 1.648.568 69,80 2.149.739 70,95 2.742.367 80,41 3.437.922 83,70 3.949.200 88,73 3.961.344 72,23 

FSE / FEF - - - - 13.977 0,46 30.635 0,90 - - - - - - 
Recursos 

diretamente 
Arrecadados 

- - - - - - - - 56 - - - 75 - 

Saldos de 
exercícios 
Anteriores 

- - - - - - - - 445.515 10,85 - - - - 

Fundo de 
Combate a 

Pobreza 
- - - - - - - - - - 179.620 - 1.088.346 19,84 

TOTAL 1.185.582 100 2.361742 100 3.030.046 100 3.410.411 100 4.107.532 100 4.450.871 100 5.484.464 100 

Fonte: SIAF / SIDOR. Elaborada por  BOSCHETTI  (2003, p. 223 / 224) 
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Baseada nos dados da Tabela 7, Boschetti (2003)  chama a atenção que apesar da 

diversificação indicada na legislação, constata-se que apenas quatro fontes possuem 

permanência mais estável no financiamento do FNAS, mesmo assim com bastante variação 

dos montantes assegurados: “1. Recursos ordinários (ausentes somente em 1997); 2. 

alienação de bens, que correspondem  tanto à venda de bens apreendidos  como de imóveis  

da extinta LBA; 3. CSLL e; 4. COFINS. Nos sete anos analisados , apenas estas quatro 

fontes  asseguram recursos em mais de dois anos” (BOSCHETTI,  2003, p. 222)  

 Em relação à estabilidade das fontes, a tabela 7 revela  que as fontes mais estáveis 

são alienação de bens, contribuição sobre o lucro líquido das empresas (CSLL) e a 

contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS). Entretanto, chama a 

atenção o percentual destas contribuições sociais destinadas ao FNAS é de apenas 3,5% em 

1996  e 8,38% em 2002, como mostra  os dados da  tabela 8.  

Verificamos de acordo com a tabela 7, que as fontes mais significativas são a CSLLE e 

a COFINS. A COFINS chegou a representar 83,11% das fontes para a Assistência Social no 

ano de 2000, enquanto a CSLL, que é proveniente do lucro líquido das empresas, somente 

representou 3,25 % no mesmo ano, tendo uma queda significativa a cada ano.  Dessa forma, 

pode-se inferir de acordo com Boschetti (Op. Cit., p. 225-6), que “apesar  das indicações 

legais, não se pode afirmar que as fontes financiadoras da Política de Assistência Social 

possuem caráter  progressivo. Sabe-se que os tributos são divididos em dois grandes 

grupos: diretos e indiretos. Os tributos pagos diretamente por pessoas  físicas ou jurídicas 

com base em rendimentos  ou lucros têm potencialidade mais redistributiva, pois se baseiam 

na lógica de cada uma deve contribuir de acordo com seus rendimentos”. Já os tributos 

pagos indiretamente são “considerados regressivos, pois incidem sobre produtos, serviços e 

mercadorias e, ao serem repassados   diretamente aos preços, pobres e ricos pagam a 

mesma alíquota, independente de seus rendimentos” .     
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TABELA 8 
   ARRECADAÇÃO DA COFINS, CSLL E FSE / FEF E MONTANTE DESTINADO AO FNAS (EM R$ MIL REAIS) 

 Fonte: SIAFI /SIDOR. Elaborado por BOSCHETI (2003, p. 225). 

COFINS CSLL FSE / FEF 

Anos 

Arrecadação 
Total 

Destinada ao 
FNAS % Arrecadação 

Total 
Destinada 
ao FNAS % Arrecadação 

Total 
Destinada 
ao FNAS % 

1996 29.247.640 1.038.702 3,551 9.174.503 117 0,001 - - - 

1997 35.664.654 1.648.568 4,622 8.978.252 706.148 7,865 - - - 

1998 29.439.864 2.149.739 7,302 11.525.669 790.949 6,862 60.601.2360 13.977 0,223 

1999 39.752.232 2.742.367 6,899 9.231.653 547.891 5,935 40.971.981 30.635 0,075 

2000 46.579.642 3.437.922 7,381 10.445.546 129.164 1,237 - - - 

2001 42.809.467 3.949.200 9,225 9.287.175 16.411 0,177 - - - 

2002 47.233.416 3961.344 8,387 11.207.814 158.088 1,411 - - - 
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Se tomarmos como referência o orçamento da Seguridade Social e seu uso exclusivo 

nas políticas da seguridade, não haveria crise, pois estes recursos chegam a quase igualar o 

orçamento fiscal da União, e se não viessem todos os anos sendo utilizados para pagamento 

de juros das dívidas e outras despesas, o orçamento da seguridade social  assumiria um 

papel importante na ampliação do atendimento aos direitos relativos a esta área.  No entanto, 

os recursos da seguridade social vêm sendo utilizados pelo governo federal para cobrir o 

rombo do orçamento fiscal conforme, Rocha (2001). Na mesma linha de análise da política 

econômica internacional e nacional Mota (1995) e Vianna (1999), nos apontam que este 

contexto de ajustes dos anos 90 tem incidido negativamente sobre a Seguridade Social, e, 

em especial, sobre a política de Assistência Social. 
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CAPITULO III 

 

DESAFIOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO 
INSTITUCIONAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Neste capítulo, apresentamos os aspectos que determinaram o processo do 

reordenamento político-institucional e financeiro da Política de Assistência Social no 

Brasil. Temos clareza de que a análise aqui contida não dá conta dos diversos 

elementos que marcaram este processo. Neste sentido, pretendemos em nossa análise 

elucidar os elementos que consideramos centrais, como a lentidão da aprovação da 

LOAS, a focalização do BPC, como também a sua postergação, o conturbado processo 

de descentralização da Assistência, com vista a uma melhor apreensão das 

transformações ocorridas no contexto da Política de Assistência Social brasileira. 

 

3.1 Processo de Descentralização na Política de Assistência 
Social 

 
 Como pensar num reordenamento institucional de descentralização política, 

administrativa e financeira da Assistência Social num ambiente centralizador, incerto e 

de contingenciamento dos gastos nas políticas sociais? Na concepção de Pereira 

(1997), a descentralização deve acatar uma certa centralização, ou seja, prever a 

combinação de planejamento central, realizado pelo Estado, e de participação 

democrática, exercitada pela sociedade. 

 A temática do financiamento está diretamente relacionada ao processo de 

descentralização da Assistência Social, uma vez que os instrumentos legais Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS),  Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

e suas normatizações  Normas Operacionais Básicas (NOBs) de 1997 e 1999, definem 

critérios para o repasse dos recursos para os Estados e Municípios. No entanto, o 

repasse do governo federal não desobriga os Estados e os Municípios a serem co-

financiadores da Assistência Social com recursos próprios. 

Dawbor (1999) diz que o chamamento à descentralização tanto faz parte da 

estratégia de favorecer à desresponsabilização do Estado, neste contexto de crise, 

como também, é resultado das lutas pela democratização das relações Estado / 

Sociedade.  

Os processos de descentralização político-administrativo vêm ocorrendo desde 

os anos 70, no mundo inteiro. No Brasil, seja como alternativa à crise de financiamento 
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do aparato estatal, já que a centralização ocasionou uma expansão do aparato 

burocrático, que nas leituras oficiais comprometem a eficácia e torna onerosa a gestão 

das políticas sociais, seja como respostas a demandas por maior democratização e 

partilha de poder da coisa pública, este processo se intensifica nos anos 90 (PEREIRA, 

1997). 

Nas redefinições político-institucionais, a partir da década de 80, há um desejo, 

conforme Pereira (Op. Cit., p.  120),  
constantemente explicitado na construção, no país, de um espaço 
público, no qual, além do Estado, a sociedade comparece, ganhando 
força política, representatividade e poder de controle sobre sua própria 
reprodução e sobre atos e decisões do governo.  

 

Estas discussões se colocam num quadro amplo, de diferentes interpretações. 

Este processo nos sugere uma reflexão crítica, no qual precisamos está atentos e 

observar a efetividade das mudanças em curso no Brasil, pois essas inovações da 

gestão pública encerram algumas contradições. São essas contradições que 

pretendemos apontar, apoiados na literatura recente. 

Numa concepção da qual partilhamos, as relações entre Estado e Sociedade 

devem ser alteradas no que se refere às diretrizes e princípios das políticas públicas, 

em direção à descentralização, à participação e ao controle social. 

Segundo Pereira, “a recente retomada do debate em torno da descentralização, 

no Brasil, não surgiu por acaso e nem desvinculada de determinações históricas – 

estruturais” (1997, p. 119). Como já referido neste capítulo, essa proposta é estimulada 

por uma onda de descontentamento com pelo menos três questões: “(a) a estrutura 

centralizada e piramidal, que marcou duas décadas de governo autoritário; b) o 

aprofundamento da crise econômica, especialmente, a deslanchada nos anos 80 

caracterizada por elevadas taxas de inflação, recessões, crises orçamentárias, aumento 

da dívida interna, retração da intervenção do Estado e, c) o aumento das desigualdades 

sociais, que alargou consideravelmente o fosso entre ricos e pobres” (PEREIRA,  1997, 

p. 119). 

Ainda, nesta concepção neoliberal, descentralização é também sinônimo de 

transferência de responsabilidade governamental para o setor privado, em nome da 

eficiência administrativa e da “moralização” da administração pública. Neste caso, a 
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Reforma do Estado implantada no Brasil, nos anos 90, se fundamenta neste modelo, 

instituindo uma gestão gerencial, definindo os setores estratégicos e os setores não 

estratégicos do aparelho do Estado.  

Nesse sentido, nos alerta Aureliano (1997, p. 57) 

 
A descentralização da última década ocorreu, portanto, num contexto de 
crise do Estado e da Federação. Foi antes um processo puramente 
reativo que um projeto concertado entre as três esferas de governo, a 
partir de uma concepção clara de reforma do Estado. 
 

Há um diagnóstico das agências multilaterais de crédito de que o enfrentamento 

da pobreza no Brasil passa principalmente pelo combate à corrupção.  Assim, estas 

agências defendem mudanças no padrão de formulação, e execução das políticas 

sociais, argumentando que chegou a hora de “ouvir a voz dos pobres”, ou como na 

língua inglesa, permitir o “empowerment”, que significa distribuir poder, descentralizar 

as decisões na formulação e execução das políticas sociais. 

No entanto, estas mesmas agências adotam o receituário do ajuste fiscal e dos 

cortes nos gastos sociais, combinando o ajuste fiscal com a utilização dos gastos 

sociais com eficiência. Portanto, é preciso cuidado para analisar estas propostas, pois 

tanto a descentralização, a participação e o uso da eficiência são também defendidas 

pelos setores não hegemônicos da sociedade.  A questão da eficiência  no uso dos 

recursos públicos precisa ser analisada, pois ninguém é contra  a eficiência, no entanto,  

a sua discussão precisa está  junta da  discussão do montante de recursos.  Assim, 

precisamos  aliar  o pensamento ético, o pensamento crítico com o pensamento 

estratégico.   

Estas também são feitas pelos setores contrários a estas receitas impostas por 

estes organismos aos países pobres. Ou seja, fazer mais com menos recursos, através 

do controle da sociedade no combate à corrupção, sem alterar a orientação de redução 

dos gastos sociais, e deslocando a questão social do campo da política econômica, 

exclusivamente, para o da participação política na distribuição de verbas sociais. A 

exclusão é apresentada como uma falta de organização e consciência dos pobres, 

como destaca matéria de editorial do Jornal Folha de São Paulo de 17/ 09 /00. 
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Este projeto de desmonte do Estado está inscrito num projeto 
hegemônico, com tendências de políticas sociais focalizadas, 
desuniversalizadas, privatizadas; como um apelo ao voluntariado ou 
solidarismo e um cenário de retorno ao mercado auto - regulado, ao 
trabalho desprotegido / precarizado, indo de encontro com o projeto 
universalizante inscrito na nossa Carta Política, com a privatização – 
mercantilização da saúde, da previdência social e da educação. 

 
Como resultado desse projeto, nos deparamos diariamente com o chamamento 

da participação da sociedade civil a assumir a provisão social, a exemplo, de 

campanhas veiculadas pelos meios de comunicação, como: “amigos da escola”, 

“alfabetização solidária”, “gente que faz”, ou seja, há um apelo ao trabalho voluntário, 

em que muitos analistas bem os denominam de neo-solidarismo, ou como uma 

mistificação pública da pobreza. 

A título de reforço dessa afirmativa, lembramos que o ano de 2001 foi eleito 

como o “ano do voluntariado”.  As análises acerca desse fenômeno vêm apontando 

para a “refilantropização da pobreza” (YAZBEK, 1995), que só emerge frente a um 

quadro de retração do Estado, apontando para um novo formato da proteção social. 

 Oportunamente, expressamos o seguinte questionamento: Quais são as 

implicações deste quadro para a configuração da já frágil democracia brasileira? O 

Brasil, como nos adverte Telles (1996) entra nos anos 90 vivendo um quadro paradoxal, 

o qual se revela numa democracia consolidada nas suas instituições e nas regras 

formais do jogo político, mas que convive cotidianamente com a violência, a violação 

dos direitos humanos e sociais e a incivilidade nas relações sociais. Este paradoxo está 

no centro do debate atual, pois vivemos uma legalidade truncada, vez que avançamos 

nos direitos políticos, que é uma luta da sociedade, mas não conseguimos fazer vigorar 

a lei, os direitos sociais e a justiça no conjunto heterogêneo da vida social. 

 Em nosso país, ainda não foi construída uma ordem pública capaz de garantir 

sequer os princípios liberais clássicos da igualdade e da justiça (TELLES, 1996). Ainda, 

sob este aspecto, esta autora nos mostra que, em meio a todo esse contexto, entre 

garantias legais de uma nova institucionalidade, a sociedade civil, em sua 

heterogeneidade, por sua vez, vem forjando alternativas visando à reestruturação 

conservadora da economia e da sociedade. 
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 Relacionando as garantias legais de 1988, sobretudo, no tocante aos direitos 

sociais e seu modelo de gestão, que desenha condutos da democracia participativa, as 

análises mostram que não apenas estas garantias tiveram resultados medíocres, como 

também não foi capaz nem mesmo de garantir o que se havia conquistado, tornando as 

populações pauperizadas ainda mais vulneráveis do que estavam na década de 80. 

Entre outros fatores, podemos evidenciar três que, no nosso entendimento são mais 

determinantes: 

 efeitos do ajuste econômico, como resultado da crise do desenvolvimento 

capitalista em nível mundial e local; 

 cerco conservador que obstou a regulamentação de muitos direitos previstos na 

lei, como também alterou alguns avanços importantes e mesmo desmontaram 

outros; 

 a devastação dos serviços públicos, iniciada no governo Collor (1990 – 1992). 
Na verdade, estaríamos aí diante de uma política branda, paulatina de 
privatização dos bens e serviços públicos, sob a alegação de busca de 
eficiência e eficácia nas políticas públicas. O paradigma do cidadão-
cliente ou do cidadão –consumidor – ao pressupor a mercantilização 
extrema da oferta e produção desses bens e serviços públicos e 
submetê-los à escolha individual – atenta contra os pilares clássicos de 
cidadania social: a universalidade, eqüidade e o acesso irrestrito aos 
bens e serviços de consumo coletivo (ZAIDAN, 2000, p. 07). 
 

 Assim, temos grandes desafios a enfrentar na luta em defesa do padrão de 

proteção social, estabelecido na Constituição de 1988. Segundo Telles (1996), as 

arenas públicas, construídas na interface Estado e Sociedade permitem tornar a gestão 

pública permeável às aspirações e demandas emergentes da sociedade civil, retirando 

do governo o monopólio exclusivo da definição de uma agenda de prioridades. O novo 

nesses espaços é a possibilidade de construção de parâmetros que balizam a 

deliberação política, a arbitragem dos interesses envolvidos e a definição de critérios 

para o uso do fundo público. Nessa mediação, construída entre Estado e sociedade civil 

é que talvez se tenha a chance de enfrentar as difíceis relações entre pobreza e 

democracia. 
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3. 2 O Difícil Percurso da Regulamentação da Política de 
Assistência Social – a tensão entre o direito e a refilantropização 
 

Apesar de a Assistência Social, no campo jurídico-institucional, ter conquistado 

status de direito em 1988 com a Constituição Federal, e em 1993 com a aprovação da 

sua Lei Orgânica, constata-se uma grande resistência por parte do Executivo (nas três 

esferas de governo) em efetivar os direitos sociais nela inscritos. 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) prevê nas disposições gerais e 

transitórias, no seu Artigo 32, que o Executivo Federal terá no prazo de 60 dias, a partir 

de sua homologação, de criar uma comissão com a participação de órgãos e entidades 

governamentais e da sociedade civil, para elaborar e encaminhar Projeto de Lei 

dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos da Assistência Social do 

Ministério do Bem-Estar Social (MBES). E um prazo de 120 dias para extinguir o 

Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) 10 e criar o Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS). Na prática, entretanto, estas medidas não se efetivaram no 

prazo determinado. O Governo Federal, à época, representado na pessoa do 

Presidente Itamar Franco (out. / 92 - jan. / 95) descumpriu as determinações e prazos, 

sendo a recomposição do campo assistencial marcada pela lentidão e retrocesso 

(BOSCHETTI, 2001). 

Esse processo, analisado por diversos autores, a exemplo de Pereira (1995), 

Yazbek (1995), Sposati (1995), Boschetti (2001) e Lima (2003), ocorreu de forma 

fragmentada, equivocada e dispersa, gerando conflitos e divergências que, ao invés de 

contribuir para a o reordenamento político institucional e financeiro desta política, 

inviabilizaram e paralisaram a sua construção, em função das divergências e do “jogo 

de interesses” que envolviam essa decisão. 

Logo após a aprovação da LOAS, em 07 de dezembro de 1993, foi formada uma 

“Comissão de Reordenamento da Política de Assistência Social”, que apresentou uma 

proposta para dar início à implantação da Lei.  

                                                           
10  Em que pese a semelhança nas denominações, é importante Registrar que não se trata do Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS), órgão que tem como objeto básico disciplinar e defender o exercício 
da profissão do Assistente Social em todo o território nacional. 
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No ano de 1994, que deveria ter sido o marco da reorganização da área, “a 

Assistência Social continuou sendo executada pela [Legião Brasileira de Assistência] 

(LBA), pelo [Centro Brasileiro da Infância e Adolescência] (CBIA) e pela [Coordenadoria 

de Pessoas Portadoras de Deficiência] (CORDE) vinculados ao então [Ministério do 

Bem-Estar Social] (MBES). Durante todo este ano, o Governo Itamar Franco agiu como 

se a LOAS não existisse” (Boschetti, 2001, p. 127). Ao invés de ser encaminhada a 

regulamentação da LOAS, evidenciou-se o contrário. Efetivamente, não foi 

concretamente operacionalizado e nem regulamentado nenhum artigo desta lei e nem o 

seu reordenamento institucional, sendo a mesma tratada como “letra morta”. 

No ano de 1994 não se registrou iniciativas efetivas do governo federal, nem tão 

pouco dos governos estaduais e municipais que concretizassem as mudanças previstas 

nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988 e na LOAS. A única medida 

adotada neste ano, na esfera federal, foi a criação e instalação do CNAS 11, em 

substituição ao CNSS, que tinha atribuições, dentre outras, de deliberar sobre as 

isenções fiscais concedidas pelo governo federal às instituições assistenciais. 

O início do reordenamento institucional desta área se deu, de fato, em janeiro de 

1995, após a posse do governo Fernando Henrique Cardoso (1995), através da Medida 

Provisória nº 813, de 01 de janeiro de 1995, que efetiva a primeira reforma 

governamental de sua gestão. No tocante, especificamente, à chamada área do Bem-

Estar Social, observamos a extinção do MBES e suas estruturas de funcionamento, 

como a Legião Brasileira de Assistência e o Centro Brasileiro para a Infância e 

Adolescência; a inclusão da Assistência, antes predominantemente assumida pela LBA, 

no Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), mediante dois órgãos 

específicos: a Secretaria de Assistência Social (SAS) e o Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS); a criação do Programa “Comunidade Solidária”, ligado à 

Casa Civil, com o objetivo de “coordenar as ações do governo que visem ao 

atendimento de parcela da população que não dispõe de meios apropriados para prover 

                                                           
11 O Conselho Nacional de Assistência Social é um órgão superior de deliberação colegiada, de caráter 
permanente do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social, de composição paritária 
entre governo e sociedade civil, vinculada à estrutura do órgão da Administração Pública Federal 
responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. 
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suas necessidades básicas, e em especial o combate à fome e à miséria” (PEREIRA, 

1996). 

Pereira (1996), ao analisar o texto desta MP e dos conteúdos dos 

pronunciamentos da equipe governamental veiculados pela imprensa, aponta que esta 

reforma pretendida teria duplo objetivo: 

 
De um lado, visa, explicitamente, modernizar a administração pública, 
enxugar a estrutura do Estado e o quadro de funcionários; e abolir as 
práticas clientelistas, corporativistas, fisiológicas e corruptas dos órgãos 
do governo. De outro lado, visa, não tão explicitamente, enxugar as 
despesas da máquina governamental, aumentar a arrecadação e reduzir 
gastos públicos para dar maior margem de sustentação ao Plano Real 
(PEREIRA, Op. Cit. p. 137). 
 

 No tocante à criação do Programa Comunidade Solidária, podemos verificar um 

desrespeito a LOAS, quando se institui um comando paralelo na gestão da Assistência 

Social, ferindo a proposta do comando único dessa política. O Programa Comunidade 

Solidária vai de encontro à proposta da LOAS, que prevê um reordenamento cujas  

ações deveriam ser orquestradas e ordenadas por um comando único, evitando os 

paralelismos, tão predominantes na área da Assistência Social, com as iniciativas das 

“primeiras-damas” em órgãos paralelos aos órgãos oficiais responsáveis pela gestão da 

Política de Assistência Social.   

O Programa “Comunidade Solidária” revela-se como um caso exemplar de 

violação da ordem jurídica e dos princípios constitucionais vigentes. O referido 

Programa está em conflito com o que determina a Constituição e a LOAS. Cabe-nos 

ressaltar, ainda, que enquanto o “Comunidade Solidária” freqüentemente ocupa espaço 

na mídia, a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional 

de Assistência Social em 1998, não teve nenhuma repercussão jornalística. 

Ao assumir a competência do MPAS, no que se refere à Assistência Social, o 

Programa Comunidade Solidária cria uma estrutura paralela. O resultado é uma 

fragmentação nunca vista na política assistencial e, ao mesmo tempo, uma política 

social que fica subordinada às sobras e migalhas dos ministérios. 

Segundo Boschetti (2001, p. 79), “ocorre à pulverização dos recursos no âmbito 

do Programa Comunidade Solidária, que, como se sabe, implementa diversas ações 
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assistenciais paralelas à Política de Assistência Social, e cujos recursos são superiores 

àqueles executados pelo FNAS”, conforme revela a tabela abaixo, elaborada por 

Boschetti (2001): 

 

TABELA 9 
RECURSOS APROVADOS E EXECUTADOS PELO FNAS E PELO COMUNIDADE 
SOLIDÁRIA POR ANO (1995-2000) 

ANO ORÇAMENTO FNAS 
(A) 

COMUNIDADE SOLIDÁRIA 
(B) 

% 
A / B 

Aprovado - 1.182.743.055 - 
1995 

Executado - 785.545.361 - 

Aprovado 873.952.051 2.195.004.666 39,81 
1996 

Executado 581.277.346 1.259.709.070 46,14 

Aprovado 1.307.739.115 3.511.232.333 37,24 
1997 

Executado 1.240.735.142 2.705.198.695 45,86 

Aprovado 1.723.955.940 3.878.335.047 44,45 
1998 

Executado 1.642.284.267 2.766.832.676 59,35 

Aprovado 2.120.456.447 3.139.589.882 67,54 
1999 

Executado 2.087.707.802 2.792.175.911 74,77 

Aprovado 2.940.812.720 * - 
2000 

Executado 2.833.131.152 * - 

Fonte:  BOSCHETTI (2001), baseado no MP/SOF/DEGIN/CGCIN. Execução Orçamentária, 2001. 
* Não consta nos documentos emitidos pela SOF. 

 

 

Uma última iniciativa adotada, ainda na Medida Provisória da reforma 

governamental concernente ao reordenamento da Política de Assistência Social, diz 

respeito à inclusão do segmento infância e adolescência que, na prática das políticas 

de Bem-Estar e na Constituição Federal, constitui área de atuação da Assistência 

Social (ao lado da velhice, da maternidade e da incapacitação para o trabalho), no 

Ministério da Justiça, de par com as pessoas portadoras de deficiência. Assim, passa a 

compor as atribuições de vários Ministérios a duplicidade de ações voltadas para o 
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mesmo público alvo, apresentando uma fragmentação e justaposição de programas e 

ações.  

A Medida Provisória supracitada transferiu as competências do Conselho 

Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente (CONANDA) e da Coordenadoria da 

Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) para a Secretaria dos Direitos da Cidadania 

do Ministério da Justiça (PEREIRA, 1996).  

 
Esta pulverização parece seguir a lógica de alojar as ações tradicionais 
de prestação de serviços no MPAS e as ações tidas como de ‘defesa de 
direitos humanos e cidadania’ no Ministério da Justiça. Tal iniciativa 
denota uma perspectiva ainda restrita da política de assistência social, 
como se esta não pudesse ser e assumir a defesa de direitos 
(BOCHETTI, 2001, p. 128). 
 

Na interpretação de Pereira (Op. Cit. p. 139/141), estes atos do governo federal, 

significam uma intervenção brusca na área do Bem–Estar “[...] desmontando 

instituições, sem provocar sustos nem indignação [...]”, demonstrando ainda que para o 

governo “[...] a Assistência Social não é área de definição política, não devendo, 

portanto, pautar-se pelos princípios e critérios pelos quais se regem as políticas 

públicas, que concretizam direitos de cidadania social. Daí o fracionamento, na MP, do 

campo de atuação da assistência social e a justaposição de programas”. Neste 

redesenho institucional, cabe o enfrentamento da fome e da pobreza ao Comunidade 

Solidária e a promoção dos direitos às Crianças e Adolescentes e ao Portador de 

Deficiência ao Ministério da Justiça e Assistência Social que  permanece com as 

mesmas ações existentes na ex-LBA. 

 Estas extinções de órgãos e criações de outros geraram uma incerteza 

institucional e solução de descontinuidade de alguns serviços. Desse modo, caberia à 

recém criada Secretaria de Assistência Social o desafio de coordenar, no âmbito 

Federal, a Política de Assistência Social, reordenando as instituições conforme a LOAS. 

No entanto, o formato institucional previsto por esta legislação, organizado como 

sistema descentralizado e participativo da Assistência Social se apresenta como um 

grande desafio, pois “implica no rompimento com o legado político de pouca 

organicidade, fragmentação institucional, ações pontuais, poucos recursos e baixa 
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capacidade técnica” (LIMA, 2003, p. 26), o que caracteriza historicamente as 

instituições responsáveis pela formulação e execução da Política de  Assistência Social.  

Desse modo, observamos que o ambiente adverso do reordenamento 

institucional dessa política privilegiou uma incerteza institucional, através da 

fragmentação e superposição de ações, bem como a meta de cortes dos gastos e 

redução do déficit público, gerando o encolhimento da capacidade do Estado de prover 

bens e serviços públicos, devido ao enxugamento da máquina estatal, promovendo, 

assim, o desfinanciamento das políticas sociais em geral e da Assistência Social em 

particular.  

 

3. 3 Comprometimento do Comando Único da Política de 
Assistência Social 

 
 
Extinta a LBA no âmbito nacional, a Secretaria de Assistência Social optou por 

manter, em todos os Estados brasileiros, os seus Escritórios Regionais – ERSAS 

(antigas agências da LBA), funcionando exclusivamente nas capitais. Estes escritórios 

não constavam na estrutura do MPAS, dado que seu objetivo era proceder 

posteriormente a sua extinção. Os profissionais que vieram a compor essas equipes 

eram, em sua maioria, da extinta LBA. Esses profissionais foram escolhidos sem 

critérios técnicos definidos e transparentes, e passaram da condição de executores dos 

programas e serviços da extinta LBA à condição de assessores, o que requereria 

capacitação e aprimoramento técnico-conceitual que ia além da experiência da área. 

A estes escritórios cabiam, segundo a SAS, no cenário estadual, a assessoria 

para a realização da transição da gestão descentralizada da esfera federal da 

Assistência Social para a gestão estadual e, posteriormente, a municipal. Segundo 

depoimento de um ex-técnico desse Escritório na Paraíba, os referidos escritórios 

tinham a missão de “capacitação aos quadros técnicos dos Estados e Municípios para 

exercer suas atribuições de coordenador e executor da Política de Assistência Social” 

(ex-técnico do ERSAS - PB). 

 A instituição e a extinção dos ERSAS geraram algumas polêmicas próprias do 

contexto político e administrativo incerto, vivido na época, pois os Escritórios Regionais, 
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órgãos do governo federal, foram criados em caráter provisório, ou seja, uma instituição 

com atribuições de contribuir para o processo do Sistema Descentralizado e 

Participativo da Assistência Social. No entanto, foram somente extintos em 1999, em 

meio a questionamentos dos Estados, pois os mesmos argumentavam que ainda não 

se encontravam preparados, nem técnico e nem financeiramente, para assumirem as 

suas atribuições de gestores da Assistência Social.  

Ainda, no tocante a esta questão, na ocasião também foi destacado, por diversos 

analistas da área, que a existência destes Escritórios contrariava a diretriz de 

manutenção de um comando único em cada esfera de governo. Desse modo, a própria 

existência do órgão do governo federal envolvido no planejamento nos Estados fere o 

comando único e a descentralização político-administrativa. Esta discussão nos remete 

à questão da problemática da Reforma do Estado Brasileiro nos anos 90, como 

estratégia de encolhimento e enxugamento da estrutura do Governo Federal e as 

transferências de todas as responsabilidades para as esferas estadual e municipal, 

como também para a sociedade civil, sem o devido repasse dos recursos. 

 No ano de 1995, foi regulamentado o Fundo Nacional de Assistência Social 

(FNAS) –, através do Decreto nº 1.605 de 25 de agosto de 1995, com o objetivo - 

segundo o seu Artigo 1º - de “proporcionar recursos e meios para financiar o benefício 

de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos de assistência social”. 

O FNAS implantou as regras para o financiamento desta política, definindo entre outros 

itens, as fontes, mecanismos e critérios objetivos de transferência dos recursos entre as 

esferas governamentais (BOCHETTI, et. al., 2002). 

Transcorridos dois anos de regulamentação da LOAS, somente os Artigos 17 e 

28, & 2º, que tratam respectivamente da criação e instalação do Conselho Nacional de 

Assistência Social e da regulamentação e funcionamento do Fundo Nacional de 

Assistência Social foram regulamentados. Estes episódios revelam que, embora 

avançadas em seus princípios, conteúdos e diretrizes, as políticas públicas propostas 

pelo Executivo “patinam” no processo de sua implementação, e na Assistência Social, 

essa morosidade vem sendo bem marcante. O Executivo, nas três esferas de governo, 

tem sistematicamente se omitido de suas obrigações definidas pela Constituição 
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Federal e pela LOAS como provedor de Assistência Social enquanto direito, dentre 

outros direitos. 

 

3. 4 Regulamentação do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) 
 

Em 08 de dezembro de 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso lança o 

primeiro Decreto de n. º 1.744, regulamentando o Artigo 20 da LOAS, que trata da 

destinação do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Este benefício é destinado a 

idosos e as pessoas portadoras de deficiência. O referido decreto estabelece os 

critérios de acesso a este benefício que, em parte, já estava previsto na LOAS. Um dos 

artigos a destacar deste decreto diz respeito àquele que define o conceito de família, 

vista como unidade mononuclear. Em seu artigo 2º, a LOAS conceitua família, como: 

“[...] a unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja economia é mantida pela 

contribuição de seus integrantes” (BRASIL, 1993). 

Outro artigo a destacar neste decreto é o que trata do critério de acesso ao 

benefício, que é a renda per capita mensal. Este se guia pelo critério da menor 

elegibilidade, que é de até ¼ do salário mínimo. Em relação a esta questão, 

destacamos um artigo publicado na Revista Veja, nº 1.342 de abril de 1996, ocasião do 

início da concessão do BPC -, intitulado: “Procura-se um Miserável”. A matéria mostra a 

dificuldade em eleger-se um beneficiário do BPC, pois, segundo a mesma, até quem 

vive de esmolas nas grandes cidades consegue perceber ¼ do salário mínimo por mês, 

estando, portanto, excluído do acesso ao BPC. 

No seu “baú de perversidades” - expressão usada na II Conferência Nacional de 

Assistência Social, para se referir às medidas adotadas na esfera Federal, o governo 

lança, em 18 de março de 1997, uma Resolução de n. º 415, que restringe e focaliza, 

ainda mais, o acesso de um dos segmentos beneficiários do BPC, ao exigir a 

comprovação do grau ou da natureza da deficiência.  No Decreto nº 1.744 dizia, no seu 

Artigo 14, que: “A deficiência será comprovada mediante avaliação e laudo expedido 

por serviço que conte com equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde (SUS) 

ou do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)” (BRASIL, 1997).  
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Esta Resolução altera o item da comprovação de deficiência constante no 

decreto acima citado, quando no seu inciso 2.4, diz que, além do laudo de avaliação 

emitido pelos profissionais do SUS, deverá o demandante, no processo de habilitação 

ao benefício, ser apreciado também pela Perícia Médica do INSS. Esta medida assume 

uma postura ainda mais seletiva e controladora, constrangendo, restringindo e 

selecionando os demandatários dos benefícios assistenciais.  

Ainda, neste governo, foram tomadas duas medidas com a mesma orientação de 

restrição que ferem a Assistência Social como direito, ambas através da MP nº 1.473 de 

08 de agosto de 1997, a qual altera a LOAS em dois princípios básicos. Referimo-nos 

aqui ao conceito de família para acesso ao BPC e à alteração do prazo para a 

realização das Conferências de Assistência Social. O conceito de família contido na 

LOAS leva em consideração todos os membros da família para computar a renda per 

capita. Já nesta MP é alterada esta concepção de família, sendo adotado o conceito de 

família da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social. Na referida lei, por família entende-se: 

 
O cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho de qualquer condição 
menor de 21 anos ou inválido, os pais de qualquer condição, a pessoa 
designada, menor de 21 anos ou inválida, ou maior de 60 anos ou 
inválido. 
 

O conceito de família para ter acesso à política previdenciária, que é uma política 

contributiva, não é atinente à realidade dos destinatários da Política de Assistência 

Social. Isto porque no público alvo da Assistência Social, a unidade mononuclear 

familiar aglomera vários graus de parentesco, sendo este fator um diferencial no 

momento de compor a renda per capita para efeitos de acesso ao benefício, ampliando 

o alcance social dos mesmos, enquanto que o conceito de família utilizado para os 

contribuintes da previdência não considera esta realidade.  

A MP acima referida, como já citado anteriormente, altera também o artigo 18 da 

LOAS, que dispõe sobre o prazo para a realização da Conferência Nacional de 

Assistência Social, o qual passa a ser de quatro em quatro anos e não mais de dois em 

dois anos como prevê a LOAS. No entanto, isto não inviabiliza que os municípios e os 

Estados possam realizar suas Conferências para avaliar a Política de Assistência Social 
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e deliberar propostas para o seu aperfeiçoamento, nos seus âmbitos de atuação, tendo 

em vista sua condição de ente federativo e autônomo.  

Na mesma direção da proposta de reforma estrutural de corte dos gastos 

públicos do governo, a conta mais uma vez recai sobre os que não podem mais se 

sacrificar. Em 1998, o governo federal anuncia um “pacote” com 50 medidas, atingindo 

em cheio a Assistência Social, já tão fragilizada neste governo. Destacamos a edição 

da MP, transformada em lei nº 9.720 de 30/11/98. Esta altera o limite de idade dos 

idosos para concessão do Beneficio de Prestação Continuada e suspende a concessão 

de novos benefícios por 90 dias. 

Em relação à idade para concessão do BPC aos idosos, a LOAS estabelece no 

seu Artigo 38 a idade máxima de 70 anos na data de início da concessão do BPC, que 

foi em 1996 e a redução do limite de idade para 67 anos, após vinte e quatro meses da 

concessão, e para 65 anos, após 48 meses. No ano de 1998, completou dois anos da 

concessão do BPC e, portanto, a idade tinha que ser reduzida para 67 anos. Com a 

edição da MP acima citada, o governo reduziu a idade, como manda a LOAS para 67 

anos, no entanto “congelou” esta idade para efeito do acesso ao BPC, o que na prática 

reduziu o número de pessoas que passariam a ter possibilidade de acesso ao 

benefício, já que de acordo com a LOAS, no ano de 2000, a idade para acesso a este 

benefício seria de 65 anos. Além desse fato, o então governo também decidiu revisar 

todos os 500 mil benefícios concedidos pela LOAS, argumentando que pelo menos 

20% desses benefícios seriam irregulares. 

Estas ações políticas evidenciam concretamente o esvaziamento da Política de 

Assistência Social neste governo que, por meio de edições de várias Medidas 

Provisórias12 e a orientação da política econômica restritiva desvirtuam as 

possibilidades de institucionalização de uma política pública de longo alcance social, 

restringindo e focalizando, ainda mais, o acesso a uma proteção social balizada pelo 

direito. Evidencia-se também uma enorme concentração de poder político, para além 

dos preceitos jurídicos constitucionais. O Brasil, durante os dois mandatos do governo 

Fernando Henrique Cardoso foi governado praticamente por Medidas Provisórias, com 

                                                           
12 Segundo dados do INESC de 2001, citado por Behring na III Conferência Nacional de Assistência 
Social. In www.cfess.org.br, em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro 
mandato foram editadas 2.609 Medidas Provisórias  e 2.373 até abril de 2001, no seu segundo mandato. 
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pequenos núcleos de poder que decidiam para além do Poder  Legislativo, efetivando e 

ao mesmo tempo revelando um esvaziamento e uma subserviência do Poder 

Legislativo, bem como a conivência e/ou omissão do Poder Judiciário. Esses poderes 

deveriam ao mesmo tempo ser autônomos, fiscalizadores e vigilantes quanto à 

inconstitucionalidade dos conteúdos das medidas provisórias.   

As ações adotadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso revelam o 

inexpressivo avanço no trato da Assistência Social como direito social. Este governo, 

nos seus dois mandatos, desrespeitou a LOAS, nos seus princípios e diretrizes, não 

reconhecendo a Assistência Social como política pública, o que é evidenciado pelas 

edições de várias medidas provisórias e outras iniciativas administrativas, políticas e 

econômicas que contribuíram para fragilizar, ainda mais, a Assistência Social como 

direito de cidadania e dever do Estado. 

São ataques que a restringem cada vez mais, tornando-a mais focalizada e 

seletiva. Como alerta Pereira (1997), “perversamente focalizada”, produzindo efeitos 

contrários ao que previa produzir, que é a inclusão social e o alcance dos seus 

destinatários às demais políticas setoriais. 

 
3. 5 Normatizações legais do processo de descentralização da 

Assistência Social 
 

De 1995 a 1997, as normatizações operacionais na área da Assistência Social 

tenderam a um claro beneficiamento da esfera estadual, processo este identificado 

como “estadualização”.  Apesar da LOAS ter sido sancionada em 1993, somente em 

1997 suas diretrizes começaram a se concretizar, através das normatizações 

operacionais.  

Em 1997, instituiu-se a primeira Norma Operacional Básica – NOB/ 9713 e a 

sistemática de financiamento da Assistência Social. A NOB/97 regulamentava o 

                                                           
13 A LOAS estabelece as diretrizes referentes a sua operacionalização por intermédio da edição de 
Normas Operacionais Básicas - NOBs.  A NOB da Assistência Social disciplina a descentralização 
político-administrativa da Assistência social, o financiamento e a relação entre as três esferas de governo. 
Explicita procedimentos e define estratégias e fluxos operacionais do processo de descentralização e 
participação da Assistência Social. É responsável pela definição de: critérios para a transferência de 
recursos, gestão financeira, competências dos órgãos gestores e modelo de gestão, competências das 
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processo descentralizado da Assistência Social, estabelecendo dois níveis de gestão: 

Gestão Estadual e a Gestão Municipal. Define, ainda, as competências dos órgãos 

gestores da Política de Assistência Social, nos níveis Federal, Estadual e Municipal.   

Essa dificuldade de institucionalizar a Assistência Social como política pública de 

Seguridade Social, com prazos elásticos para a sua concretude, ainda são agravados 

pelo uso das Instruções Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional (IN / STN) nos 

anos de 1993 e 1997 para o repasse de recursos para Estados e Municípios, uma vez 

que estas Instruções Normativas disciplinam a celebração de convênios de natureza 

financeira para a execução de projetos entre a União e a Administração Pública direta e 

indireta, bem como com instituições da Sociedade Civil. 

Se a NOB/97, apesar de seus limites na configuração do sistema descentralizado 

da Assistência Social, tenta normatizar as diretrizes da LOAS no que se refere à 

descentralização para os entes federados, enquanto instâncias autônomas e ao mesmo 

tempo cooperadas, a utilização dessas IN / 93 e 97 recentralizam o processo com a 

continuidade do conveniamento para todas as ações da Assistência Social com os 

municípios. 

Numa relação de autonomia entre os entes federados, o mais indicado é a 

transferência de recursos fundo a fundo e não o uso de instrumento do convênio, pois 

este fere o pacto federativo que reconhece os níveis de governo enquanto entes 

autônomos e cooperados entre si. Os convênios devem ser firmados entre os entes 

federados e as instituições que prestam serviços assistenciais. 

O processo de descentralização da Política de Assistência Social começou pela 

estratégia da “estadualização”, quando em janeiro de 1996, os convênios das 

instituições prestadoras de serviços assistenciais passaram a ser firmados com os 

estados. Na Paraíba, o órgão responsável pela gestão estadual da Política de 

Assistência é a Secretaria de Trabalho e Ação Social (SETRAS), sendo que os 

convênios passaram a ser firmados com este órgão e não mais com a União como era 

anteriormente. Como conseqüência, os recursos do FNAS destinados à rede 

                                                                                                                                                                                            
instâncias de negociação, entre outros. Ressalta-se que a NOB é aprovada pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, de acordo com suas atribuições, estabelecidas no Art. 18 da  LOAS. 
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prestadora de Serviços de Ação Continuada14 foram alocados no Fundo Estadual de 

Assistência Social (FEAS).  

 Em dezembro de 1998, foram finalmente aprovadas a Política Nacional de 

Assistência Social e a segunda Norma Operacional Básica – NOB/99, pela Resolução 

nº 207 de 16 / 12 / 98 do CNAS. “Estes documentos instrumentalizam os gestores e 

técnicos da Assistência Social para a atuação sob nova sistemática de cooperação 

técnica, acompanhamento, avaliação e fiscalização das ações da Assistência Social em 

todo país" (BOSCHETTI, 2001, p.129). A NOB/99 vem aperfeiçoar a gestão, regulando 

o fluxo decisório entre os entes federados. Porém, só foi publicada oficialmente no 

Diário Oficial da União, em 16 de abril de 1999, só valendo, portanto, a partir desta 

data. A NOB/99 define as condições de redimensionamento das atribuições da União, 

Estados e Municípios, como mostra o Quadro 1.  

 

 

 

                                                           
14 Consideram-se, de acordo com a LOAS, Serviço de Ação Continuada (SAC) atividades continuadas 
que visam a melhoria de vida da população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades 
básicas da população. Na Assistência Social, apesar de estarem previstas várias modalidades de 
atendimento para o seu público alvo, concretamente, os serviços prestados são: “Habilitação e 
Reabilitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais”, “Atendimento à Pessoa Idosa, na 
modalidade de atendimento integral institucional (asilos), atendimento em Centros de Convivências e 
atendimento em “Grupos de Conviver”. Acrescenta-se ainda o Atendimento à Criança de 0 a 6 anos  em 
creches e pré-escolas e Apoio à Criança e Adolescente, na modalidade abrigo e meio aberto. As demais 
modalidades de atendimento, bem como os valores percapita repassados do FNAS aos FEAS e FMAS 
contam na Portaria nº 2.874 de 30 de agosto de 2000, da Secretaria de Estado de Assistência Social.      
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QUADRO 1 
COMPETÊNCIAS DOS TRÊS NÍVEIS DE GOVERNO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

G
ES

TÃ
O

 F
ED

ER
A

L 

• Coordenação geral do Sistema descentralizado e participativo da Assistência Social; 
• Articulação com os órgãos responsáveis pelas políticas sociais e econômicas de responsabilidade da União, como forma de 

promover a inclusão dos destinatários da Assistência Social; 
• Formulação da Política Nacional de Assistência Social e de estratégias de descentralização, por intermédio da negociação e 

pactuação com as demais esferas de governo; 
• Co-financiamento da Política de Assistência Social; 
• Transferência automática de recursos do FNAS para os Fundos Estaduais, do DF e dos municípios de Assistência Social, de 

acordo com sua condição de gestão; 
• Assessoramento técnico aos Estados, ao DF e aos municípios na formulação, gestão e avaliação das ações da Assistência 

Social; 
• Desenvolvimento de ações de combate à pobreza de âmbito nacional, com vistas à promoção da eqüidade entre as regiões 

brasileiras; 
• Promoção e fomento de estudos e pesquisas que subsidie a regulamentação dos critérios de transferências de recursos 

previstos na LOAS, a definição de padrões de funcionamento e qualidade das ações; 
• Avaliação de impacto e resultados da Política Nacional de Assistência Social; 
• Implementação e gestão do Sistema Nacional de Informação na área; 
• Financiamento e gestão de programas de renda mínima de âmbito federal, e do Benefício de Prestação Continuada devido aos 

idosos e as pessoas portadoras de deficiência; 
• Formulação da política para qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da Assistência Social; 
• Formulação de estratégias que permitam o acompanhamento e avaliação do Beneficio de Prestação Continuada pelos Gestores 

e Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social; 
• Formulação e instalação da Comissão Intergestora Tripartite, a partir  da indicação dos representantes dos estados e dos 

municípios; 
• Estabelecer normas e procedimentos para o controle e fiscalização dos serviços prestados por todas as entidades beneficentes 

na área de educação, da saúde e da assistência social, cujos recursos são oriundos das imunidades e renúncias fiscais por parte 
do governo, conforme Leis Nºs 8.812 de 14 de setembro de 1991, e 9.732 de 11 de dezembro de 1998 e suas regulamentações.   

G
ES
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O

 E
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A
D

U
A

L 
E 

D
O

 D
F 

• Coordenação geral do Sistema Estadual de Assistência Social; 
• Co-financiamento da Política de Assistência Social; 
• Proposições de critérios para transferência aos municípios de recursos oriundos do Tesouro Estadual; 
• Formulação da Política  Estadual de Assistência Social e de estratégias de descentralização, negociação e pactuação; 
• Prestação de serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, 

desconcentrada no âmbito do respectivo estado; 
• Articulação com outras políticas públicas de âmbito estadual, com vistas a inclusão dos destinatários da Assistência Social; 
• Gestão das redes de Assistência Social, localizada em municípios que ainda não se habilitaram para a gestão municipal; 
• Desenvolvimento, em articulação com a União, de iniciativas de apoio aos municípios no aperfeiçoamento da capacidade 

gestora própria e na organização dos sistemas municipais de Assistência Social; 
• Coordenação do Sistema Nacional de informação, no seu âmbito de atuação; 
• Desenvolvimento de ações de combate à pobreza de âmbito estadual e regional; 
• Articulação e elaboração de programas e projetos de Assistência Social que tenham abrangência regional e ou estadual; 
• Supervisão, monitoramento e avaliação das ações de âmbito estadual e regional; 
• Desenvolvimento de programa de qualificação de recursos humanos para a área de Assistência Social, em articulação   com  os 

gestores  municipais; 
• Elaboração do Relatório de Gestão; 
• Elaboração do Plano Estadual de Assistência social; 
• Acompanhamento e avaliação do Beneficio de Prestação Continuada; 
• Formalização e instalação da Comissão Intergestora Bipartite, a partir da indicação dos representantes dos municípios; 
• Definição da relação com as entidades prestadoras de serviços e dos instrumentos legais a serem utilizados; 
• Controle e fiscalização dos serviços prestados por todas as entidades beneficentes na área da educação, da saúde e da 

assistência social, cujos recursos são oriundos das imunidades e renúncias fiscais por parte do governo, conforme Leis nºs 
8.812 de 14 de setembro de 1991, e 9.732 de 11 de dezembro de 1998 e suas regulamentações.     
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Continuação do Quadro 1 
G

ES
TÃ

O
 M

U
N

IC
IP

A
L 

• Coordenação geral do Sistema Municipal de Assistência Social; 
• Co – financiamento da Política de Assistência Social; 
• Formulação da Política Municipal de Assistência Social; 
• Organização e gestão da rede municipal de inclusão e proteção social, composta pela totalidade dos serviços, programas 

e projetos existentes em sua área de abrangência; 
• Execução dos benefícios eventuais, serviços assistenciais, programas e projetos de forma direta ou coordenação da 

execução realizada pelas entidades e organizações da sociedade civil; 
• Definição da relação com as entidades prestadoras de serviços e dos instrumentos legais a serem utilizados; 
• Definição de padrões de qualidade e forma de acompanhamento e controle das ações de assistência social; 
• Articulação com outras políticas publica de âmbito municipal, com vistas à inclusão dos destinatários da assistência social; 
• Supervisão, monitoramento e avaliação das ações de âmbito local; 
• Coordenação do Sistema nacional de Informações, no seu âmbito de atuação; 
• Coordenação e elaboração de programas e projetos  de assistência social no seu âmbito; 
• Acompanhamento e avaliação do Benefício de Prestação Continuada; 
• Elaboração do Relatório de Gestão; 
• Elaboração do Plano Municipal de Assistência social; 
• Desenvolvimento de programa de qualificação de recursos humanos para a área de Assistência social; 
• Controle e fiscalização dos serviços prestados por todas as entidades beneficentes na área da educação, da saúde e da 

assistência social, cujos recursos são oriundos das imunidades e renúncias fiscais por parte do governo, conforme Leis 
nºs 8.812 de 14 de setembro de 1991, e 9.732 de 11 de dezembro de 1998 e suas regulamentações. 

            Fonte: Norma Operacional Básica da Assistência Social/ 1999. Elaborado pela autora. 

 

O processo de implantação do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência 

Social (SIDEPAS) vem se efetivando de forma lenta, conturbada e marcada por muita 

insegurança política, institucional e econômica, pois vem ocorrendo numa conjuntura de ajustes 

econômicos do Estado brasileiro, com vários acordos com as agências multilaterais de crédito, 

rebatendo em cheio na subtração dos recursos destinados a esta área e, conseqüentemente, 

na fragilidade e negação dos direitos sociais. 

A NOB 2 altera o instrumento de relação intergovernamental para o financiamento dos 

serviços, programas e projetos de Assistência Social. O repasse dos recursos, a partir de então, 

passam a ser feitos, através de transferências de Fundo a Fundo, independente da relação 

convenial. Isto nos remete à discussão do pacto federativo, dos entes autônomos, na 

autonomia da gestão, ou seja, os municípios podem e devem redefinir a rede prestadora dos 

serviços assistenciais, pois os recursos a partir de 1998 são transferidos para o FMAS, naquele 

município onde a gestão já é municipalizada. O município na sua condição de gestor da Política 

de Assistência Social tem autonomia para redimensionar a rede, uma vez que tanto as metas 

físicas como os valores per capita foram instituídos e constituídos ainda na época da extinta 

LBA, ou seja, há mais de dez anos, necessitando de um digno e urgente reajuste.  
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Apesar da autonomia da gestão prevista nas normatizações, ainda hoje, o 

SIDEPAS vem sendo desrespeitado, pois os conteúdos, os desenhos e as metas 

físicas dos programas, dos projetos e dos serviços ainda são subordinados e 

condicionados à liberação e definição da esfera federal. Este processo desconsidera o 

princípio do respeito ao atendimento das necessidades sociais identificadas no âmbito 

do município.  

 Mesmo considerando as atribuições específicas das três esferas de governo na 

gestão da Política de Assistência Social, até 2002, período final da realização de nossa 

pesquisa, constatamos uma clara interferência da ex-Secretaria de Estado de 

Assistência Social (SEAS), na definição das ações financiadas pelo FNAS nos 

municípios. O processo de descentralização é atingido em cheio, ferindo a autonomia 

local na identificação e formalização de propostas de enfrentamento das suas 

problemáticas. Caso os mesmos não estivessem inseridos no desenho e conteúdo 

previstos nas ações da ex-SEAS, essas demandas tinham pouca ou nenhuma chance 

de receber recursos para financiar a execução de tais projetos. 

Ações mais inovadoras, como capacitação do quadro técnico responsável pela 

elaboração e execução da Política de Assistência Social no município, monitoramento e 

avaliação dos serviços, programas e projetos de Assistência Social, que não estão 

enquadrados nos conteúdos, critérios e formas dos projetos da ex-SEAS, não vêm 

sendo consideradas ações pertinentes segundo o seu exame. 

Se observarmos o Quadro 1, veremos as atribuições das três esferas de 

governo, definidas na NOB 2. Em relação à Gestão Estadual da Assistência Social no 

Estado da Paraíba, podemos afirmar que o Estado não vem executando várias de suas 

atribuições, quais sejam: 

 co - financiamento da Política de Assistência Social; 

  proposições de critérios para transferência aos municípios de recursos oriundos 

do Tesouro Estadual;  

 desenvolvimento de ações de combate à pobreza de âmbito estadual e regional; 

 desenvolvimento de programas de qualificação de recursos humanos para a 

área de Assistência Social, em articulação com os gestores municipais (BRASIL, 

1998). 
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No tocante às proposições de critérios para transferência aos municípios dos 

recursos oriundos do tesouro estadual, é bom salientar que os recursos alocados no 

FEAS no Estado da Paraíba são somente aqueles oriundos do FNAS, para repasse aos 

municípios que ainda se encontram na gestão estadual. Segundo dados do 

Departamento financeiro do FEAS, o Estado da Paraíba não aloca recursos neste 

Fundo e, conseqüentemente, não tem critério de transferência destes recursos para os 

municípios. 

Os dados da própria ex-SEAS, como também os apresentados nos estudos de 

Paiva e Rocha (2001), revelam que as metas físicas e financeiras do Serviço de Ação 

Continuada (SAC), voltadas para os segmentos crianças e adolescentes, idosos e 

pessoas portadoras de necessidades especiais tiveram aumento insignificante de 

quando eram geridos pela ex - LBA, ou seja, continua a mesma série histórica dos anos 

80, apesar de na conjuntura dos anos 90, termos registrado o aumento da pobreza, do 

desemprego estrutural, da desregulamentação e precarização das relações de trabalho 

e, conseqüentemente, da necessidade de maior proteção social pública (YAZBEK, 

1995). 

As pesquisas realizadas por Paiva e Rocha (2001) revelam uma estagnação dos 

recursos aplicados no SAC. Os recursos gastos são praticamente os mesmos do 

período anterior à criação do FNAS.  Esta estagnação se dá da seguinte proporção: No 

ano de 1996 - R$ 324 milhões, 2000 – R$ 338 milhões, só variando em 1997, quando o 

gasto foi o mais alto da série histórica, na ordem de R$ 345 milhões.  

Vale destacar que no ano de 1999, houve uma proposta de redução do já 

minguado orçamento das políticas sociais, atingindo em cheio a Assistência Social. 

“Dos vinte e um programas da Rede de Proteção Social, apenas dois não sofreram 

cortes. Os programas que tiveram maior corte estão ligados à SAS, uma das áreas 

mais afetadas pelo ajuste, em torno de R$ 900 milhões de reais, prejudicando, ainda 

mais, a pequena rede de proteção social existente no Brasil” (Revista Isto É, nº 1.534, 

de 24 de fevereiro de 1999). 

Frente às restrições dos gastos públicos para as políticas sociais, foi instituída 

uma espécie de compensação para as difíceis e perversas metas de desempenho, 

acordadas com o Fundo Monetário Internacional (Paiva, 2000). Trata-se da “Rede de 
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Proteção Social” brasileira, que foi oficializada pelo Ministério de Planejamento e 

Gestão, juntamente com o BID. O Programa, “Rede de Proteção Social é uma seleção 

de ações destinadas à prestação de serviços sociais básicos, voltados para grupos de 

baixa renda” 15. Trata-se de um contrato de empréstimo firmado entre a República 

Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor 

equivalente a US$ 2,2 bilhões, envolvendo 22 Programas afetos aos Ministérios da 

Saúde (seis), da Educação (seis), do Trabalho e do Emprego (três) e da Assistência 

Social (sete). Este contrato foi aprovado pelo Congresso Nacional por intermédio da 

Resolução nº 53 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 29 /10/99. Esta iniciativa 

cumpre mais uma determinação do FMI, seguida por outros países, onde se prevê uma 

série de programas prioritários da área social, que estariam preservados dos cortes 

obrigatórios. 

Está expresso no contrato que a orientação para a viabilização da política de 

contração de despesas públicas é a “manutenção da estabilidade macroeconômica, de 

forma a restaurar a confiança no mercado de capitais do país” 16 . 

 Paiva (2000), fundamentada nas análises dos técnicos do Instituto de Estudos 

Sócios Econômicos (INESC, 1999), aponta que “do conjunto das atividades protegidas, 

mais da metade das fontes são vinculadas (de um total de R$  11,6 bi, 6,6 tem suas 

despesas constitucionalmente definidas, ou seja, 56,78%). Isto não impediu, porém que 

o governo lançasse mão do Programa de Reforma de Proteção Social para buscar mais 

empréstimo junto ao BID, da ordem de U$ 3,6 bi, elevando para muito mais aquilo que 

foi efetivamente gasto nos Programas Sociais” (INESC, 1999, apud PAIVA, 2000). 

Este Programa não impediu que as políticas sem vinculação institucional 

sofressem cortes. Um exemplo é o caso da Política de Assistência Social, através dos 

seus programas, especificamente o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. “De 

início foram estimados 120 mil beneficiários, reduzidas a 39 mil crianças / adolescentes 

no contrato, com a promessa de complementação posterior para 105 mil metas, em um 

universo estimado em mais de um milhão, cerca de 10% da demanda na melhor das 

hipóteses” (PAIVA, Op. Cit, p. 424). 

                                                           
15 www.gapamg.org.br , 05 de junho de 2003 
16 www.gapamg.org.br , 05 de junho de 2003 
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Protestos e pressões de órgãos nacionais e internacionais ligados à criança e 

adolescentes e a pressão dos Municípios e Estados, assim como das entidades 

conveniadas prestadoras de serviços assistenciais, impediu novos drásticos cortes, que 

o governo federal pretendia empreender na Política de Assistência Social. 

 

3. 6 Configuração do reordenamento da Política de Assistência 
Social na Paraíba: Gestão e Partilha de Recursos 

 

Como já destacado no item anterior, o processo de reordenamento institucional 

na  Assistência Social  foi iniciado pela  “estadualização”.    Somente em 1998, com a 

implantação da NOB 1, inicia-se o processo “desconcertado” de municipalização da 

Política de Assistência Social no Brasil.   O município de Campina Grande passou a ter 

a sua gestão municipalizada neste mesmo ano, por atender às exigências legais, 

previstas nesta NOB, tais como: possuir Conselho, Plano e Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

Resultante deste processo, a partir deste ano, os recursos oriundos do Fundo 

Nacional de Assistência (FNAS) Social que até esta data era alocado no Fundo 

Estadual de Assistência Social (FEAS) foram transferidos diretamente para o Fundo 

Municipal de Assistência Social  (FMAS) e geridos pelo órgão gestor, ex - SETRAS - 

Secretaria de Trabalho e Ação Social, hoje Secretaria Municipal de Assistência Social e 

repassado às entidades conveniadas com prestação de serviços assistenciais, sua 

única fonte de receita, até o ano de 2000.   

 No que diz respeito à  Municipalização da Assistência Social, a tabela 10, a 

seguir revela que o Estado da Paraíba ainda executa no município de Campina Grande, 

como em outros municípios do Estado, Serviços de Ação Continuada na modalidade 

Programa de Apoio à Criança (PAC), na modalidade Apoio ao Idoso (API) e Atenção as 

Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), assim como programas de geração de 

renda, entre outros, os quais já deveriam ter sido municipalizados, uma vez que 

consistem em serviços  de baixa complexidade. 
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TABELA 10 - PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO 
EM CRECHES EXECUTADO PELA GESTÃO ESTADUAL / SETRAS COM 
RECURSOS DO FNAS 

Nº DE 
CRECHES 

Modalidade / 
PAC 

Municípios 
Da Paraíba Metas físicas Recurso mensal Recurso 

Anual 

24 Creches Demais 
municípios 1.635 27.827,70 333.932,40 

07 Creches Campina 
Grande 380 6.467,69 77.611,20 

Fonte: Documento de Planilha de partilha de recursos 2003 para o SAC / SETRAS – PB. Elaboração 
própria. 

 

Segundo as competências e atribuições das esferas estadual e municipal na 

gestão descentralizada da Política de Assistência Social - previstas na LOAS e na NOB 

2 – por serem considerados   de baixa complexidade, os serviços e programas passam 

a ser organizados, executados e gerenciados na esfera municipal, cabendo a União e 

ao Estado transferir recursos financeiros para o co-financiamento. 

Destaca-se ainda que a  partir da NOB 2, constitui-se atribuição das três esferas 

de governo elaborarem os seus Relatórios de Gestão. Como vemos a elaboração deste 

instrumento é uma prática recente nesta área, podendo ser, dependendo do seu 

conteúdo, um instrumento eficaz na sistematização de dados e avaliação  e proposição 

da Política de Assistência Social no país, a começar pela esfera municipal. 

Ainda, em relação às suas atribuições (ver Quadro 1), cabe ao Estado a 

organização e a execução de serviços mais complexos, de caráter regionalizado, como 

o atendimento à criança e adolescentes em conflito com a lei, ou organizar serviços de 

abrangência regional que demandem recursos e infra-estrutura, os quais os municípios 

não possam arcar, bem como o co-financiamento dos benefícios eventuais e dos 

serviços de ação continuada  executados pelos municípios.  

No ano de 1999, houve uma tentativa de municipalização das oito creches que 

ainda eram geridas pela esfera estadual, na cidade de Campina Grande. No entanto, 

este processo foi conturbado e permeado por conflitos políticos de natureza partidária. 

O então governador, na época o Sr. José Targino Maranhão, apesar de pertencer ao 

mesmo partido político do então Prefeito de Campina Grande, o Sr. Cássio da Cunha 

Lima, ambos do PMDB, estavam rompidos na disputa interna pela liderança do partido 
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no Estado. Este fato político prejudicou o processo de municipalização desse serviço,  

como também de outros encaminhamentos pertinentes ao processo de 

descentralização, a exemplo, do co-financiamento para as demais políticas implantadas 

no município que não tenham percentuais definidos e outros impasses concernentes a  

investimentos no município, reiterando a prática do fisiologismo,  tão presente na nossa 

cultura política.  

A transferência do serviço de creches para a execução pelo município ocorreu 

sem nenhum processo de discussão - nem com o Conselho Estadual de Assistência 

Social - que tem o papel de deliberar o fluxo da municipalização, nem com o Conselho 

Municipal de Assistência Social do município de Campina Grande.  Esse processo foi 

desfeito, ficando o assunto, segundo alguns técnicos da SETRAS, “entre o secretário 

da pasta, na época o Senhor Evaldo Gonçalves e o prefeito do município”. Este fato 

revela a  fragilidade da co-gestão nesta área. 

Ainda no que se refere à estagnação das metas físicas e financeiras na Política 

de Assistência Social que vem ocorrendo desde os anos 80, somente a partir dos anos 

de 2000, 2001 e 2002, é que estas metas tiveram um aumento para o SAC, 

denominado de “PLUS”. Na Paraíba, este incremento significou no ano de 2000, uma 

ampliação de metas físicas de 3.945, sendo distribuídas na seguinte proporção: 2.762 

metas para Programa de Creche Manutenção (PCM), 1.158  para Atenção à Pessoa 

Idosa (API) e 25 metas para Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência (APPD), como 

mostra os quadros 2 e 3. Financeiramente, o aumento destas metas significou, de 

acordo com o Documento  de incremento de metas da SETRAS / PB, um aumento de 

recursos no valor de R$ 638.582,00 (seiscentos e trinta e oito mil e quinhentos e oitenta 

e dois reais) para o SAC no Estado, significando um incremento de recursos de apenas 

8,85 % do total do SAC na Paraíba, que passou de R$ 4.941.261,00 para o valor de R$ 

5.579.843,00. 

O município de Campina Grande foi contemplado, na ocasião, com 150 metas 

para PCM e 70 metas para API na modalidade do Programa Conviver. Os Critérios de 

partilha destas metas físicas, segundo o setor de planejamento da SETRAS / PB, 

foram: 
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 “municípios que se habilitaram a gestão estadual naquele ano e que possua IDH 

inferior a 0,5; 

  municípios com indicadores constantes da agenda social; 

  municípios com demanda reprimida; carentes de serviços e equipamentos; com 

IDH inferior a 0,4” ( SETRAS / PB, 2000). 

Se observarmos os quadros 2 e 3 a seguir, verificaremos no ano de 2000, uma 

pulverização das metas, sendo alguns municípios contemplados com apenas cinco 

metas. Esta pulverização pode ser explicada, na nossa concepção, pelo atendimento 

de interesses políticos eleitoreiros e fisiologistas em detrimento da real necessidade. Os 

quadros 2 e 3 ainda apresentam os municípios contemplados, bem como os critérios 

adotados. 
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QUADRO 2 - MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, CRITÉRIOS DE PARTILHA DAS METAS FÍSICAS E 
FINANCEIRAS (FNAS) PARAÍBA  (PCM) 

MUNICÍPIOS CRITÉRIOS METAS 
FÍSICAS 

Aroeiras Municípios que se habilitaram a GM* / 2000  com  IDH inferior a 0,5 50 
Coremas IDEM 70 

Massaranduba IDEM 50 
Monteiro IDEM 70 

Ouro Velho IDEM 70 
Santa Helena IDEM 50 
Itapororoca Municípios com indicadores da AGENDA SOCIAL 50 

Pedras de Fogo IDEM 60 
Alagoinha Municípios com demanda reprimida, carentes de serviços e equipamentos e com IDH inferior a 0,4 05 

Boa Ventura IDEM 40 
Bom Jesus IDEM 40 
Cabedelo IDEM 80 

Cachoeira dos Índios IDEM 40 
Conde IDEM 42 

Livramento IDEM 40 
Cacimba de Areia IDEM 40 
Caldas Brandão IDEM 40 

Camalaú IDEM 50 
Campina Grande IDEM 150 

Catingueira IDEM 40 
Umbuzeiro IDEM 50 

Congo IDEM 40 
Cuitigé IDEM 40 

Diamante IDEM 40 
Paulista IDEM 40 

Imaculada IDEM 40 
João Pessoa IDEM 250 
Juazeirinho IDEM 50 
Juripiranga IDEM 40 

Nova Palmeira IDEM 40 
Nazarezinho IDEM 40 

Puxinanã IDEM 40 
Natuba IDEM 40 
Parari IDEM 40 

Passagem IDEM 40 
Prata IDEM 40 
Pilar IDEM 40 

Olho D´Água IDEM 50 
Pedra Branca IDEM 50 

Rio Tinto IDEM 70 
Salgadinho IDEM 50 

São João do cariri IDEM 50 
Manaíra IDEM 50 

Juru IDEM 45 
São José de Caiana IDEM 50 

Lastro IDEM 50 
São Bento IDEM 50 

São João do Tigre IDEM 50 
São Miguel de Taipú IDEM 50 

São Vicente do Seridó IDEM 50 
Tavares IDEM 60 
Triunfo IDEM 50 
TOTAL - 2.762 

Fonte: Documento com critérios de partilha elaborado pelo Departamento de Planejamento da SETRAS / PB. 
Elaborado pela autora. 
* GM – Gestão Municipal 
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QUADRO 3 - NICÍPIOS CONTEMPLADOS, CRITÉRIOS DE PARTILHA  DE METAS FÍSICAS E 
FINANCEIRAS (FNAS)  / ANO DE 2000 / ESTADO DA PARAÍBA / Apoio à Pessoa Idosa (API) – 
CONVIVER 

MUNICÍPIOS CRITÉRIOS METAS FÍSICAS 
Boa Ventura  Municípios  com índice de longevidade acima de 0,6 e 

IDH abaixo de 0,5 
30 

Bom Sucesso IDEM 30 
Bonito de Santa Fé  IDEM 30 

Cabaceiras IDEM 35 
Camalaú IDEM 35 
Puxinanã IDEM 63 
Condado IDEM 40 
Conde IDEM 30 

Diamante IDEM 30 
Alagoa Nova  IDEM 30 
Itapororoca IDEM 30 

Junco do Seridó IDEM 30 
Lagoa IDEM 30 
Lucena IDEM 30 
Gurjão IDEM 30 

Santa Inês IDEM 40 
Passagem IDEM 30 

Pilões IDEM  35  
Quixaba IDEM 30 

Riacho dos Cavalos IDEM 30 
Salgadinho IDEM 30 

Santa Helena IDEM 30 
São Bento IDEM 30 

São João do Tigre IDEM 30 
São José de Caiana IDEM 30 
São Miguel de Taipú IDEM 30 

Serraria  IDEM 30 
Solânea IDEM 30 
Soledade IDEM 40 

Vista Serrana  IDEM 30 
João Pessoa IDEM 80 

Campina Grande IDEM 70 
Pitimbu IDEM 30 
TOTAL  1.158 

Fonte: Documento de critérios de partilha elaborado pelo Departamento de Planejamento da SETRAS 
/PB.Elaborado pela autora. 
 
 

 

Em 2001, houve novamente um aumento de metas físicas para o SAC, sendo 

nesta ocasião, bem inferior ao do anterior. No Estado da Paraíba, este incremento 

significou 460 metas físicas a mais, sendo assim distribuídas: 172 para o Programa 

Creche Manutenção, 216 para o Apoio à Pessoa Idosa e 73 metas para o Apoio às 

Pessoas Portadoras de Deficiência, como demonstram os quadros 4 e 5 a seguir.  
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Financeiramente, o aumento destas metas significou um montante de recursos no valor 

de apenas R$ 56.241,00 (cinqüenta e seis mil e duzentos e quarenta e um reais) para o 

SAC no Estado. O município de Campina Grande não foi contemplado com este 

aumento de meta, nesta ocasião.  
 

Os critérios adotados para a partilha destas metas foram: 

 municípios que não estão contemplados nos Programas: Roda Moinho, PETI, 

ALVORADA, SAC; 

 municípios que estão no Projeto Alvorada e que dispõem de uma infra-estrutura 

de creche com padrões mínimos exigidos e não têm ação do Governo Federal; 

 municípios que já compõem a Gestão Estadual, e que estavam com a meta 

inferior ao atendimento, apresentando demanda reprimida, e com IDH abaixo de 

0,377 (SETRAS / CIB – PB, 2001). 

 

A partir do ano de 2001, além do Conselho Estadual de Assistência Social, a 

NOB 2 da Assistência Social cria outra instância de negociação e pactuação quanto aos 

aspectos operacionais da gestão do Sistema Descentralizado e Participativo da 

Assistência Social. Trata-se das Comissões Intergestoras, que são organizadas em 

nível federal e estadual. Nos Estados foi criada a Comissão Intergestora Bipartite – CIB, 

sendo composta por três representantes do Estado e seis dos municípios. 

Na Paraíba, a CIB foi instituída em janeiro de 2001. A partir deste ano, a CIB 

através da Resolução nº 01 de 20 de março de 2001 pactuou os critérios e os 

municípios a serem contemplados com esta ampliação de metas. É importante 

destacar que de acordo com a NOB 2, a CIB é uma instância de pactuação e 

negociação entre as esferas de governo, de caráter operacional para habilitar e 

desabilitar municípios na gestão. No entanto, quem tem o papel deliberativo do 

sistema descentralizado da Assistência Social no âmbito do Estado é o Conselho 

Estadual de Assistência Social. 
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QUADRO 4 - MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, CRITÉRIOS DE PARTILHA  DAS 
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS (FNAS)  / ANO DE 2001 / ESTADO DA PARAÍBA  
/ Programa Creche Manutenção (PCM) 
MUNICÍPIOS CRITÉRIOS METAS FÍSICAS 

Boa Vista Municípios que não estão nos Programas: Roda Moinho, PETI, 
Alvorada, SAC 50 

Mataraca 
Municípios que estão no Projeto Alvorada e que dispõem de uma 

infra-estrutura de creche com padrões mínimos exigidos e não têm 
ação do governo Federal  / MPAS 

71 + 1 (resíduo / 
2000)  = 72 

Queimadas IDEM 50 

TOTAL IDEM 172 
 Fonte: Documento de critérios de partilha elaborado pelo Departamento de Planejamento da 

SETRAS / PB. Elaborado pela autora 
 
 
 
QUADRO 5 - MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, CRITÉRIOS DE PARTILHA DE METAS 
FÍSICAS E FINANCEIRAS (FNAS)  / ANO DE 2001/ ESTADO DA PARAÍBA / Apoio a 
Pessoa Idosa (API) – CONVIVER 

MUNICÍPIOS CRITÉRIOS METAS FÍSICAS 

Boa Ventura 

Municípios  que já compõem a gestão estadual  e que 
estavam coma meta inferior ao atendimento, apresentando  

demanda reprimida e com IDH abaixo de 0,377 20 
Riacho dos 

Cavalos IDEM 20 
Diamante IDEM 20 

Lagoa IDEM 20 
São José de 

Caiana IDEM 20 
Passagem IDEM 20 
Salgadinho IDEM 20 

São João do 
Tigre IDEM 20 

São Miguel de 
Taipú IDEM 20 

Alagoa Nova 

Municípios que estão na Gestão Municipal e desenvolvem 
trabalho com idosos  e que estavam com a meta inferior ao 

atendimento, e com IDH inferior a 0,377 20 

Logradouro IDEM 
15 + 1 do PLUS 2000 = 

16 

TOTAL IDEM 215 
          Fonte: Documento de  Critérios de Partilhas elaborado pelo Departamento de Planejamento da 

SETRAS / PB e Resolução Nº 01 de 20 de março de 2001 da Comissão Intergestora Bipartite. 
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QUADRO 6- MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, CRITÉRIOS DE PARTILHA DAS 
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS (FNAS) / ANO DE 2001 / ESTADO DA PARAÍBA / 
Programa Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência 
MUNICÍPIO 

CRITÉRIO METAS FÍSICAS 

João Pessoa 
Municípios que estejam executando  este atendimento na nova 

modalidade, de acordo com a Portaria nº 2874 de 30 de agosto de 
2000 

72 

TOTAL 
- 

 
 

72 

Fonte: Documento de Critérios de Partilhas elaborado pelo Departamento de Planejamento da 
SETRAS / PB e  Resolução Nº 01 de 20 de março de 2001 da Comissão Intergestora Bipartite 

 

Quanto aos papéis das Comissões Intergestoras Bipartite e dos Conselhos, Silva 

et al (2001, p. 128)  chamam a atenção para a “sobreposição de instâncias com poder 

de decisão, o que pode conduzir a uma fragmentação ou ação paralela dessas 

instâncias”. Observam, ainda, que estas diferentes instâncias podem ofuscar o papel 

dos Conselhos, especificamente, no que diz respeito à atuação da sociedade civil, uma 

vez que quem compõe as Comissões Intergestoras são apenas os gestores federais, 

estaduais e municipais.  

 Enfim, apesar da LOAS e das demais legislações definirem as atribuições das 

três esferas de governo na gestão da Política de Assistência Social, verificamos, ainda, 

ações e competências concorrentes entre si e não a institucionalização de gestão 

cooperada entre os entes federados, influenciando no reordenamento institucional 

desta política, e configurando uma descentralização frágil, bem como a negação da 

Política de Assistência Social como direito. 
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4.1. Contextualização da unidade empírica de análise - o 
município de Campina Grande - PB 
 

O município de Campina Grande está localizado na zona oriental do Planalto da 

Serra da Borborema, numa área de 644,1 km2 , sendo  87,8 km2  de área urbana e 

566,3 km2  de área rural. Distante 120 km da Capital, João Pessoa. Além da Cidade de 

Campina Grande, seu Distrito Sede, conta com três Distritos: São José da Mata, 

Galante e Catolé de Boa Vista, congregando uma população de 354 mil habitantes 

(Censo do IBGE / 2000).  

 O Estado conta atualmente com 223 municípios, dividido em 23 microrregiões, 4 

mesoregiões e 12 regiões geoadministrativas. Merece destaque esta singularidade do 

Estado da Paraíba, no que diz respeito ao número de municípios, pois se comparado 

aos Estado como Pernambuco e Ceará, nota-se uma grande discrepância, pois 

Pernambuco possui uma área de 98.526 km2 e possui 184 municípios e o Estado do 

Ceará tem uma área de 145.711 km2  e possui 184 municípios (MAIA, 2003). Esta 

pulverização do número de municípios nos Estados brasileiros, particularmente na 

Região Nordeste, expressa os interesses políticos e eleitoreiros. 

Campina Grande configura-se como uma das  maiores cidades do interior do 

Nordeste, um importante centro político e econômico do Estado da Paraíba, situada na 

mesorregião do Agreste da Borborema, a 120 km de distância da Capital. É hoje uma 

cidade com mais de 355 mil habitantes, distribuídos numa área de 56.584 km2, 

conforme dados do censo do IBGE /2000, o que representa 10,31% da população total 

da Paraíba.  O município Campina Grande se constitui também num importante centro 

urbano de comércio, administração e serviços. A cidade cresceu com base na produção 

de serviços para serem consumidos pelas regiões vizinhas e, com o decorrer do tempo, 

na produção de bens industrializados e serviços médicos e educacionais. Constitui-se 

um pólo efetivo do chamado “Compartimento da Borborema”, que engloba as 

microrregiões do Agreste da Borborema: Cariris Velho, Seridó Paraibano e Curimataú, 

ou seja, 79 municípios com 1.059.841 habitantes, o que corresponde a 40% da 

população do Estado (MACHADO, 2002).  
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Na primeira metade do século XX, a cidade conheceu seu apogeu econômico, 

através da cultura algodoeira, tendo nela aportado o maior afluxo de capital externo de 

sua história (MACHADO, 2002). No entanto, nos anos 50, este crescimento caiu 

vertiginosamente, devido à implantação de uma política econômica e financeira que 

atingiu o país, mas, em especial, cidades como Campina Grande, de cunho 

essencialmente mercantilista, com a depreciação de produtos decisivos para a 

economia do município, como o sisal e o algodão.  

 Nos anos 60 e 70, o município iniciou um processo embrionário de 

industrialização, acompanhado de um acelerado crescimento demográfico, que 

repercutiu no incremento de suas atividades comerciais (GOMES, 1998).  

Analisando a dinâmica da economia brasileira, a economista Tânia Barcelar 

(1995) nos mostra, através de seus estudos que, do final dos anos 50, governo de 

Juscelino Kubitschek, até finais dos anos 70, o Brasil viveu uma fase de expansão 

econômica. “No governo JK a economia brasileira cresceu quase 7% ao ano, enquanto 

a maioria dos grandes países do mundo estava crescendo a 2% ou menos ao ano” 

(BARCELAR, 1995, p.14). O símbolo de crescimento neste contexto foi a construção da 

cidade de Brasília e a ampliação das rodovias e demais infra-estruturas necessárias ao 

desenvolvimento econômico do país: telefonia, hidroelétricas, estradas, etc. Era o 

período do chamado “Milagre Econômico” (1968 – 1973), que deixou um legado de uma 

dívida pública enorme.  

 Foi neste contexto de crescimento econômico nacional, que a cidade de 

Campina Grande experimentou seu ciclo de crescimento econômico. Data desta época 

a implantação do seu Distrito Industrial, para onde convergiram consideráveis números 

de empresas locais e de outras regiões do país, estimuladas pelos incentivos fiscais e 

financeiros, concedidos, tanto pelo Governo Federal, via Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), quanto pelo Governo Estadual.  

Neste contexto, de acelerado desenvolvimento industrial, a cidade chegou a ser 

reconhecida pela SUDENE, como uma das cidades mais industrializadas do NE no 

período de 60-70 (MACHADO, 2002). Ainda, neste contexto de crescimento, foi 

instalada no município a Federação das Indústrias da Paraíba (FIEP) - a única 

Federação das Indústrias que funciona fora da capital do Estado -, o Serviço Social da 
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Indústria (SESI), Serviço de Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Centro de 

Pesquisa do Algodão (CNPA) e a Bolsa de Mercadorias do Estado da Paraíba. 

Na área educacional foram criadas duas Universidades: a Fundação 

Universidade Regional do Nordeste (FURNE), hoje Universidade Estadual da Paraíba 

(estadualizada em 1987), e o Campus II da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

tornando-se, a partir de 2002, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

transformando Campina Grande em uma importante referência educacional no Estado 

da Paraíba.   No entanto, no indicador educação ocupa apenas o 44º lugar na taxa de 

alfabetização no Nordeste, atrás de João Pessoa e Cabedelo na Paraíba, de todas as 

capitais nordestinas e de municípios, a exemplo de Feira de Santana, Imperatriz e 

Itabuna. Conhecida por suas universidades, pela excelência de suas escolas, 

exportando mão-de-obra para os mais diversos lugares do Brasil e do mundo, aqui 

ainda não foi possível resolver o problema da alfabetização de adultos. É importante 

destacar que o desempenho é mais fraco que a das grandes capitais (Salvador é a 

primeira colocada no Nordeste, com 93,72%, contra 82,88% de Campina). 

Considerando que os problemas das grandes cidades são ainda piores que os nossos e 

que estamos igualmente atrás de cidades de porte menor que o nosso, é de se 

perguntar o que está faltando para que o potencial do município possa se transformar 

em realidade? (MEDEIROS, 2004, In: IPEA, 2003). 

No momento de crise econômico-social da década de 80, desaceleração do 

desenvolvimento, a cidade - que tinha experimentado um ritmo acelerado de 

crescimento - sofreu um impacto de um modelo sócio-político-econômico concentrador 

e excludente (GOMES, 1998). 

Desse modo, nos anos 90, o município apresenta um quadro econômico que não 

foge do quadro nacional, agravando, ainda mais, os problemas sociais, bastante 

complexos, aumentando o déficit habitacional, o desemprego e, conseqüentemente, a 

qualidade de vida de seus segmentos populacionais, demandando dessa forma 

políticas públicas que dessem enfrentamento a estas problemáticas. 
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Aspectos políticos 
 
Segundo Machado (2002), para uma melhor análise sobre os aspectos da 

política em Campina Grande referente às duas últimas décadas, devemos dar atenção 

especial a dois fatos importantes: a ascensão do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) e a consolidação da liderança política da família Cunha Lima, a partir 

da eleição do Sr.  Ronaldo José da Cunha Lima, “líder do clã” 17, em 1982, para a 

Prefeitura. É importante destacar que esta foi à primeira eleição direta, após a cassação 

dos direitos políticos, desde 1964. 

No seu mandato, (janeiro de 1983 a dezembro de 1989), Ronaldo José da Cunha 

Lima teve um grande apoio do movimento popular, que se uniu para elegê-lo. “As 

forças democráticas do município abriram espaços para o ‘ líder político das massas’ 

que se encaixou dentro de um projeto que não era só dele, mas do PMDB, um projeto 

maior” (MACHADO, Op. Cit.,  p. 71).  Destaca-se que o grupo político que tinha o poder 

hegemônico no município era representado por  Enivaldo Ribeiro, que pertencia ao 

PDS, (hoje Deputado Federal pelo Partido Progressista - PP). Este grupo representava 

“o atraso, a truculência, a política de jagunços, a política de perseguição (como, por 

exemplo, o assassinato da agricultora Margarida Maria Alves) e de apoio ao regime 

militar" (MACHADO, Op. Cit., p. 72). 

 Existia toda uma expectativa em torno do governo de Ronaldo Cunha Lima, pelo 

fato de seu representante ter sido cassado e, naquele momento, representava um jeito 

novo de fazer política. Contudo, apesar do discurso oficial do Prefeito apresentar esse 

posicionamento, a cultura política tradicional continuava cumprindo seu papel 

conservador, mantendo uma lógica impositiva do poder dominante (GOMES, 1998). 

Evidenciando esta característica do governo Ronaldo Cunha Lima, Machado (2002, p. 

71), afirma: 

                                                           
17 Expressão utilizada para caracterizar a família Cunha Lima que esteve no poder no município por 
dezenove anos, desde 1983 até o ano de 2002.  Em 1993 assume a prefeitura Ronaldo da Cunha Lima 
concluindo seu mandato em 1987. Seu filho Cássio da Cunha Lima é eleito prefeito para o primeiro 
mandato em 1987 até 1991. Em 1991 foi eleito uma “pessoa de confiança do grupo”, Félix Araújo Filho, 
sendo posteriormente eleito mais uma vez para os dois mandatos subseqüentes Cássio da Cunha Lima 
(1997 – 2000) e (2001 -2002), ou seja, em 20 anos uma só família  permaneceu no poder nesta Cidade 
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Todo esse processo de renovação iniciado com a vitória de Ronaldo 
Cunha Lima em 1982, não foi suficiente para acabar com práticas 
políticas, que fazem parte da história de quase todas as cidades 
brasileiras. A permeabilidade de seu governo à participação dos 
segmentos populares, não foi utilizada sem o estabelecimento de 
relações clientelistas e de alinhamento a sua administração. 
 

 Cunha Lima se apresentava como o símbolo da reconstrução democrática, tendo 

seu governo como slogan “Por amor a Campina”, no qual sobressaía a sensibilidade do 

“poeta”. De origem populista, ao tomar as lideranças comunitárias como seus 

interlocutores, ele apresentava um discurso de “relativa significância para os segmentos 

excluídos, associada às velhas formas clientelistas, através das quais o povo atendido 

mostrava o agradecimento pelo favor do governante” (GOMES, 1998, p. 46). 

O governo de Ronaldo da Cunha Lima utilizou a velha forma de fazer política, 

tendo como sua marca a cooptação das lideranças comunitárias. Neste contexto, as 

lideranças foram tuteladas, a ponto de alcançarem algumas delas a condição de 

vereadores e ocuparem cargos comissionados na Prefeitura (MACHADO, Op. Cit.). 

Houve também uma instrumentalização dos Clubes de Mães, através da primeira-

dama,  onde podemos perceber esta marca até os dias atuais 18.  

Nas administrações populistas é possível identificar medidas de caráter 

compensatório inspiradas tradicionalmente em modelo de municipalismo conservador, 

incapaz de impulsionar transformações (SOUSA, 1998). “Populismo não pode ser 

compreendido como um traço de uma cultura política do passado, pois ele se repõe e 

se insinua, mesmo entre os novos espaços democráticos” (MACHADO, Op. Cit. p. 81). 

Em 1988, continuando o projeto político de Ronaldo Cunha Lima, foi eleito para 

prefeito de Campina Grande, seu filho, Cássio da Cunha Lima, enquanto  Ronaldo da 

Cunha Lima foi eleito em 1990 para Governador do Estado da Paraíba. Podemos 

atribuir a vitória de Cássio da Cunha Lima nas eleições municipais em 1988, à 

liderança, ao carisma e ao peso eleitoral de seu pai.  

Cássio da Cunha Lima assume a Prefeitura  em 1989, com o slogan “Trabalho 

esse é o caminho”. Sobressai, no discurso governamental, a idéia de eficiência e 
                                                           
18  As primeiras - damas são consideradas as ”madrinhas” dos Clubes de Mães e estes até hoje são uma 
“extensão” da administração pública municipal. Através da análise dos dados dos Balanços Gerais da 
PMCG, podemos observar que a Prefeitura subsidia com recursos próprios a construção, restauração e 
manutenção destas instituições.    
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competência administrativa, tanto assim que, o governo busca nos quadros das 

Universidades, profissionais qualificados que começaram a apresentar projetos de 

desenvolvimento, como por exemplo, a criação do Parque Tecnológico e a realização 

anual da Feira de Tecnologia (FETEC).   

Neste contexto, final dos anos 80 e início dos anos 90, houve um empenho em 

prol da política de desenvolvimento industrial, que antes era responsável pelo 

desenvolvimento da cidade.  No primeiro mandato do governo de Cássio Cunha Lima, 

houve uma centralização na figura do prefeito e nenhuma indicação de práticas 

participativas.  

Em 1992, pela impossibilidade da reeleição naquele momento de Cássio da 

Cunha Lima e a indisponibilidade do “clã” para candidatura à prefeitura de Campina 

Grande (Ronaldo da Cunha Lima era governador e seu irmão Ivandro Cunha Lima, 

deputado Federal), surgiu o nome de “confiança” do grupo, o peemedebista Félix Araújo 

Filho (MACHADO, 2002). Membro de uma família tradicional de Campina Grande foi 

indicado para dar continuidade à administração e assegurar a hegemonia política no 

maior reduto eleitoral do clã Cunha Lima. 

 Na gestão de Félix Araújo Filho (1992 - 1996), segundo Machado (2002), existia 

uma tensão entre seu estilo próprio de governar e a continuidade do projeto político 

administrativo de Ronaldo e Cássio. Machado destaca que na a gestão de Félix, o 

“Programa Prefeitura na Comunidade” que “chamava a interlocução às bases da 

sociedade, através da comunidade organizada, e começava assim, a delinear a 

imagem do governo” (MACHADO, Op. Cit. p. 93) 19. 

 Neste mesmo contexto, sobressaía uma clara relação conflituosa entre a 

Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Esta cria o Programa “Câmara nos Bairros”, 

onde os vereadores se reuniam semanalmente com as lideranças comunitárias e 

realizavam visitas aos bairros para fazer um levantamento das reivindicações 

                                                           
19 A respeito da gestão de Félix Araújo Filho e a experiência do Programa adotado na sua gestão: 
“Programa Prefeitura na Comunidade” (PPC), remetemos a leitura da Dissertação de Mestrado “ Governo 
Local e Participação Política – A experiência do “Programa Prefeitura na  Comunidade” em Campina 
Grande – PB (1993 – 1994), de autoria de   Fábio Ribeiro Machado, defendida no Mestrado em Ciência 
Política da UFPE, em 2002. 
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prioritárias de cada comunidade, sendo posteriormente, reivindicadas ao Prefeito e a 

seus secretários. 

Este fato gerou uma tensão dentro do próprio governo. “O Programa Prefeitura 

na Comunidade tinha como objetivo a apresentação de demandas por investimentos e 

serviços pela população, sem, contudo, discutir nem a origem, nem a disponibilidade de 

recursos” (ARAÚJO, 2000, p. 82). Desse modo, esta autora chama a atenção para as 

razões que levaram ao fracasso do Programa Prefeitura na Comunidade. Uma de 

ordem política, tendo em vista  o programa não ter sido gerado no seio da coalizão dos 

partidos que davam sustentação ao governo naquele momento, e outro, de ordem 

cultural, uma vez que o município não possuía uma tradição política de participação 

popular.  

 Araújo (2000) caracteriza quatro momentos em que podemos considerar como 

possibilidades de participação popular institucionalizada no município: 

 a elaboração da Lei Orgânica do Município de Campina Grande; 

 discussão do Plano Diretor; 

 audiências Públicas na Câmara Municipal (por iniciativa desta) para 

discussão das Leis Orçamentárias; 

 participação nos Programas Governamentais: Programa Prefeitura na 

Comunidade e Orçamento Participativo. 

Na última eleição municipal no ano de 2000, seguindo a orientação da política de 

alianças do Partido dos Trabalhadores e o desgaste político do  Grupo Cunha Lima, 

uma vez que até dentro do seu partido (PMDB) estava rompido com o outro grupo 

representado pelo Governador José Maranhão, foi estabelecida no município uma 

grande aliança entre os partidos políticos, visando à Reeleição de Cássio da Cunha 

Lima, tendo como dois protagonistas principais: PMDB e PT, nas pessoas do Prefeito 

Cássio da Cunha Lima, candidato a Prefeito (PMDB) e a sindicalista Cozete Barbosa a 

Vice-Prefeita (PT). Chama-nos a atenção nesta aliança, o fato da sindicalista Cozete 

Barbosa representar nestes últimos vinte anos de poder da família Cunha Lima, uma 

liderança de oposição, sendo inclusive eleita vereadora, em 1997, pelo Partido dos 

Trabalhadores, representando uma forte oposição ao governo Cássio Cunha Lima, na 

Câmara. 
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Feitas estas considerações acerca da dinâmica política do município, 

abordaremos nos próximos itens deste capítulo, a configuração da Assistência Social 

na Lei Orgânica do Município bem como a análise das fontes de recursos, os 

montantes e os gastos com esta política. 

 
4. 2. A Assistência Social na Lei Orgânica do Município de 

Campina Grande 
 
Ainda, em relação à identificação de elementos que possam enriquecer o nosso 

estudo, trazemos à reflexão o conteúdo da Lei Orgânica do Município de Campina 

Grande (LOMCG), no tocante ao capítulo II, que trata da Seguridade Social e, em 

especifico, da Assistência Social. Esta Lei foi aprovada em 05 de abril de 1990 pela 

Câmara de Vereadores, em atendimento ao Capítulo IV, Artigo 29 da Constituição 

Federal de 1988, que prevê a criação das Leis Orgânicas Municipais e Estaduais. 

Verificamos que a Lei Orgânica do Município foi aprovada antes da LOAS, mas 

em período posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988. Mesmo assim, 

no tocante à Política de Assistência Social, a Lei Orgânica Municipal não está em 

consonância nem mesmo com a Carta Magna, pois curiosamente, ao analisarmos o 

capítulo II que trata da seguridade social, verificamos que a Assistência Social não foi 

contemplada como um de seus componentes, como prevê a Constituição Federal de 

1988.  

Vejamos o que diz o artigo 154, no capítulo II desta Legislação “O Município 

garantirá uma política de Seguridade Social, que objetive a aplicação de direitos 

relacionados com a saúde, a Previdência e o atendimento social” 20 (Lei Orgânica do 

Município de Campina Grande - PB, 1990). 

Inferimos, portanto, que há uma omissão no trato da Assistência Social nesta lei, 

não sendo reconhecida enquanto elemento endógeno e integrante do tripé da 

Seguridade Social, como lhe assegura a lei maior, a qual já tinha sido promulgada na 

                                                           
20 Grifo Nosso. Curiosamente os legisladores na época utilizaram a denominação atendimento social 
para se referir à Assistência Social, como se a saúde e a previdência social não fossem considerados 
também atendimento social.   
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ocasião da elaboração e aprovação da Lei Orgânica do Município de Campina Grande. 

Cabe-nos questionar: O que entenderam (ou entendem) os legisladores, assim como o 

Gestor Municipal por “atendimento social”, na ocasião da formulação e aprovação 

desta Lei? E o que entendem por Assistência Social?  

Verificamos na seção II do capítulo “Da ordem Social” da Lei Orgânica Municipal, 

que trata da saúde, uma consonância com as diretrizes previstas no Artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988, concebendo-a como um serviço de relevância pública, 

cabendo ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle. Ainda, são 

previstos nesta Lei, os modelos de gestão da política de saúde, através da criação do 

Conselho Municipal de Saúde, a realização das Conferências de saúde e a criação do 

Fundo Municipal de Saúde, como também a  definição das competências do município, 

perante esta política. 

 No que tange às ações voltadas para as crianças e adolescentes “carentes”, as 

pessoas portadoras de deficiência e os idosos (segmentos alvo da política de 

assistência social), encontram-se previstas em uma outra seção (VIII), intitulada “Da 
família, da criança, do adolescente, do Idoso, da Mulher e da pessoa portadora de 
deficiência”, desvinculada do tripé da seguridade social. Nesta seção, são previstas as 

responsabilidades e as ações do município voltadas para o planejamento familiar, o 

zelo pelos direitos das crianças e dos adolescentes, a garantia da integração dos 

idosos à comunidade e à família, através da criação de Centros de Referência de lazer 

e amparo à velhice, à prevenção da dependência química à entorpecentes e drogas 

afins, através do apoio com programas de integração do dependente à comunidade e a 

inserção da pessoa portadora de deficiência.  

Apesar de contemplar alguns objetivos e alguma cobertura do que prevê a 

LOAS, fica demonstrada na Lei Orgânica Municipal a pulverização e a indefinição do 

campo assistencial. A título de reflexão, esta lei não assegura as diretrizes e princípios 

da Assistência Social, como o faz na Saúde, quando nem sequer trata do modelo de 

gestão compartilhada, através dos Conselhos, das realizações das Conferências, dos 

instrumentos de Planejamento e financiamento, que são os Planos e Fundos, dos 

objetivos etc. 
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Ao analisarmos a Lei Orgânica do Município no tocante à previsão de criação 

dos Conselhos Municipais de gestão, verificamos que contempla a criação de vinte e 

dois Conselhos, sem, no entanto, prever a criação do Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

Esta questão se constitui, na nossa reflexão, em um elemento de grande 

importância, no que se refere à garantia jurídico-legal e mesmo política da Assistência 

Social enquanto política pública, pois, enquadrar a Assistência Social no tripé da 

seguridade social na Lei Orgânica do Município e empreender a sua concretização, vai 

ao mesmo tempo, demandar uma discussão mais politizada, qualificada e técnica 

acerca da mesma, exigindo e permitindo fomentar uma permanente frente de luta em 

prol desta política. Assim, possibilitando uma nova configuração da Câmara de 

Vereadores, dos técnicos envolvidos na área da Assistência, das entidades prestadoras 

de serviços, bem como dos usuários desta política. 

Percebemos que, embora esta reflexão venha sendo feita em alguns fóruns 

específicos da área - a exemplo da deliberação na II Conferência Municipal de 

Assistência Social, com a proposta de “Acompanhamento por parte do CMAS dos 

trabalhos da Câmara Municipal, quanto a projetos para a área de Assistência Social, 

destacando, inclusive, se a Lei Orgânica Municipal já inclui a Assistência Social como 

tripé da seguridade social”, bem como algumas discussões no Conselho Municipal de 

Assistência Social (já na primeira reunião  foi lembrado por uma conselheira a respeito 

da omissão desta Lei em relação à Assistência Social) constatamos a incipiência e a 

dificuldade de formalizar uma proposta de alteração da lei. 

Verificamos que, ainda hoje, a única proposição que existe é a da II Conferência 

acima mencionada, não sendo posteriormente formulada nenhuma proposição, nem do 

órgão gestor da Assistência Social, nem por parte do Conselho Municipal de 

Assistência Social e nem advinda da sociedade civil organizada. 

Embora, a princípio, possa parecer uma preocupação de cunho “legalista”, pois 

muitas vezes, as leis existem e não são cumpridas, a exemplo da própria LOAS, esta é 

uma questão a ser levada em conta, considerando-se relevante a mudança na Lei 

Orgânica do Município, para que a Assistência Social possa ter mais um espaço de 

garantia de reclamação judicial, assim como de reflexão e politização nos espaços 
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políticos da sociedade.  E, a par disso, subsidiar um debate no Poder Legislativo 

Municipal a esse respeito, podendo ter rebatimentos, inclusive, no momento de 

elaboração e aprovação das peças orçamentárias, como o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, bem como outros projetos 

referentes à Assistência Social, sendo contemplada inclusive com mais créditos 

suplementares e especiais e menos anulações.  

 

4. 3 Aspectos políticos e econômicos do orçamento público do 
município de Campina Grande 

 

Um orçamento expressa, em última análise, o compromisso de um governo com 

a destinação dos recursos públicos. Os percentuais orçamentários são extremamente 

reveladores das suas intenções e de sua concepção política das políticas sociais e 

econômicas. A forma como o orçamento é planejado e executado mostra se o governo 

vai manter a prática personalista do convênio com quem é amigo, com o prefeito que o 

interessa, com o deputado que tem voto em sua região, ou se fará do orçamento um 

fato público, capaz de privilegiar as demandas sociais urgentes, diagnosticadas, por 

exemplo  pelo Orçamento Participativo, pelos Conselhos setoriais de gestão ou pelos 

responsáveis das políticas setoriais. 

A Constituição Federal de 1988 avançou significativamente em relação às 

anteriores em alguns aspectos da questão federativa no Brasil. Uma grande novidade 

foi a transformação dos municípios em entes federados, portadores de autonomia 

administrativa e econômica.  No entanto, temas como a distribuição de competências 

entre os três níveis de governo, não foram discutidos a contento, ficando muitas 

decisões sujeitas a posterior regulamentação por lei ordinária (PEPPE, 1997, p. 164).  

Este pacto federativo fez com que os municípios ganhassem status e autonomia 

de membro da federação e não mais se constituem em unidade administrativa, como 

era considerado antes. Uma primeira conseqüência desta autonomia é a competência 

dos municípios para elaborarem suas Leis Orgânicas (SOARES, 1996). Mesmo 

considerando algumas limitações dessa autonomia, a exemplo da possibilidade de uma 

reforma urbana mais ampla que foi transferida para uma lei complementar a ser votada 

no Congresso Nacional, limitando o poder constituinte das Leis Orgânicas (SOARES, 
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Op. Cit.), houve um aumento de receita para os municípios. Em média, “ [...} os 

municípios tiveram, com a Constituinte um acréscimo de cerca de 18% nas 

transferências de recursos tributários. Em termos globais, antes da Constituição de 

1988 a União detinha 63% da receita disponível, os Estados 26% e os Municípios 11% 

“(SOARES, Op. Cit, p.119.)” Atualmente, do total de recursos tributários disponíveis, a 

União detém cerca de 60%, os Estados ficam com aproximadamente 25% e cabe aos 

municípios os 15% restantes” (CUNHA, 2000, p. 90). 

Várias medidas fiscais e políticas foram adotadas nos anos 90 com objetivos 

claros de fragilizar este pacto federativo. Podemos citar as edições de inúmeras 

Medidas Provisórias pelo Governo Federal, com o consentimento de uma maioria 

submissa no Congresso Nacional, com a criação, como já analisado no capítulo II, de 

Fundos especiais com o objetivo de desvincular as receitas, a exemplo do Fundo Social 

de Emergência (FSE), mais tarde Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e hoje DRU, bem 

como a Lei Kandir. Estas medidas subtraem os recursos que seriam destinados aos 

Estados e Municípios e à seguridade social, através de Fundos de Participação dos 

Estados e Municípios, como estratégias de honrar compromissos com o pagamento dos 

juros das dívidas interna e externa.  

Outro aspecto importante a destacar na composição das receitas municipais diz 

respeito à política de arrecadação própria, a exemplo, de impostos e taxas de 

contribuições de melhorias, aluguéis, receita da dívida ativa etc. Constituem as 

principais modalidades de arrecadação municipal: Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial (IPTU), Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e Imposto sobre 

Transmissão “Inter vivos” Bens Imóveis (ITBI).  

 

4. 4 As receitas orçamentárias do município de Campina Grande 
 
 
As receitas orçamentárias do município de Campina Grande - PB, segundo os 

Balanços Gerais da PMCG, vêm apresentando, nestes últimos seis anos, como revela a 

tabela 11, uma arrecadação média de aproximadamente 100 milhões de reais, sendo 

que destas receitas, mais de 80% são recursos transferidos da União e do Estado e, 

apenas, em torno de 10% são receitas próprias, como demonstra a tabela 12.  
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TABELA 11 - PREVISÃO E ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA PMCG (1997 – 
2002) 

ANO PREVISÃO ARRECADAÇÃO DIFERENÇA VARIAÇÃO % 

1997 65.000.000,00 53.702.492,05 - 11.297.507,95 17,38 

1998 70.000.000,00 61.959.046,83 - 8.040.046,17 11,49 

1999 64.790.410,00 130.583.811,72 + 65.793.401,72 101,54 

2000 112.321.000,00 124.990.439,98 + 12.669.439,98 8,98 

2001 123.613.050,00 135.873.863,64 + 12.260.813,64 9,92 

2002 120.597.934,00 103.282.874,33 - 17.315.059,67 14,36 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG. Elaboração própria. 
 

 
Podemos observar no gráfico 2,  que   as receitas  dos exercícios de  1999 a 

2001 são superiores à  previsão, devido aos recursos da fonte alienação  de bens. Já 

no ano de 2002, esta receita é inexistente, como demonstra a tabela 12. 

 

GRÁFICO 2 –  PREVISÃO  E ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA PMCG   (1997 –   
2002) 
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FONTE: Balanços gerais da PMCG. Elaboração Própria. 
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Em 1999, foi vendida a Companhia Energética da Borborema (CELB),  tendo 

como argumentos  de que todas as empresas de eletricidade estavam sendo vendidas. 

A venda da CELB foge à regra  da política  de privatização  no país nos anos 90, pois 

esta tinha como pressuposto o pagamento da dívida e o critério das empresas estatais  

que não eram eficientes.  A privatização da CELB rendeu aos cofres da PMCG o valor 

total de R$ 100.500.682,37, sendo pago em três parcelas, segundo dados dos 

Balanços Gerais da PMCG. A primeira parcela foi paga em dezembro de 1999, a 

segunda em novembro de 2000 e a terceira em março de 2001 21. 

Observando a arrecadação de 1999, chama-nos a atenção, de acordo com a 

Tabela 11, que as receitas arrecadadas superaram a previsão em 100%, devido à fonte 

Alienação de Bens, que representou, segundo os Balanços Gerais PMCG um montante 

naquele ano de R$ 48.292.857,04. No ano de 2000, esta fonte representou R$ 

30.200.000,00 e no ano de 2001, R$ 26.523.978,26. 

Esta fonte de receita - Alienação de Bens - é completamente inexistente ou 

inexpressiva nos outros anos, como, por exemplo, no ano de  1997, 1998 e 2002 

quando a receita da fonte alienação de bens foi inexistente, como mostra a tabela 12. 

Foram levantados vários questionamentos na cidade na época, quanto à privatização 

da CELB, desde a defesa da empresa como estatal, até o uso político eleitoreiro dos 

recursos oriundos dessa alienação, uma vez que a eleição para prefeito  foi no ano 

seguinte, 2000. 

Em relação às receitas próprias, estas vêm se configurando inexpressivas no 

orçamento da PMCG, em relação às transferências. Vejamos na Tabela 12 a 

arrecadação municipal de dois importantes impostos de arrecadação própria, como o 

IPTU e o ISS e as demais transferências. 

 

                                                           
21 Subtraindo os recursos da fonte Alienação de Bens (venda da CELB em 1999), paga nos anos de 
1999, 2000 e 2001. Os recursos da venda da CELB foram equivalentes a um orçamento anual da PMCG. 
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TABELA 12 
FONTES DAS RECEITAS PRÓPRIAS E TRANSFERIDAS DA PMCG (1997– 2002) E O SEU % NO ORÇAMENTO TOTAL 

ANO IPTU % ISS % ICMS % FPM % FUNDEF % 
ALIENAÇÃO 

DE BENS 
% 

1997 1.872.426,70 3,48 3.780.937,62 7,04 25.167.900,50 46,86 13.600.005,62 25,32 - 0,00 - 0,00 

1998 
1.967.470,97 3,17 4.386.208,53 7,09 25.071.192,05 40,46 15.409.639,06 24,87 7.831.437,24 12,63 665.825,43 1,07 

1999 1.779.994,50 1,36 5.178.666,18 3,96 24.950.163,44 19,10 16.859.163,37 12,91 6.231.580,18 4,77 48.292.857,04 36,98 

2000 1.672.177,84 1,33 6.765.619,86 5,41 29.511.575,50 23,61 18.784.601,50 15,02 11.491.331,95 9,19 25.683.847,07 20,54 

2001 2.162.782,92 1,60 6.881.524,38 5,06 37.643.656,80 27,70 21.686.438,63 15,96 14.052.933,29 10,34 26.523.978,26 19,52 

2002 2.185.678,63 2,11 7.015.695,37 6,79 38.129.705,47 36,91 27.016.953,90 26,17 2.678.860,28 2,59 - - 

Total 11.639.530,56 2,09 34.008.751,94 6,13 180.474.193,76 32,53 113.356.802,08 20,43 42.286.142,94 7,62 101.166.607,80 18,24 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG. Elaborada pela autora. 
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Se observarmos a Tabela 12, verificaremos que a arrecadação do IPTU, por 

exemplo, vem significando uma média, no período estudado, de aproximadamente 

2,09% do orçamento global. Cabe-nos questionar se este valor é compatível em relação 

às outras cidades do porte de Campina Grande.  

Quanto ao ISS, este vem significando um percentual de 6,13% do orçamento 

geral da PMCG, conforme tabela 12. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) vem representando um percentual de 32,53%, o Fundo de participação 

dos Municípios (FPM) 20,43% e o Fundo de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

12,64%, de acordo com a mesma tabela.  

Comparando a estagnação da arrecadação do IPTU de 1997 a 2002, conforme 

dados da tabela 12 e o acentuado crescimento da zona urbana e do setor imobiliário 

médio, uma vez que a cidade não vem crescendo, no aspecto habitacional  nas áreas 

populares, nestes últimos anos (comercial e residencial) no município de Campina 

Grande, podemos apontar a debilidade e a efetividade na cobrança deste imposto. 

Neste aspecto, questionamos se, na concepção da PMCG, seria “politicamente 

antipático” cobrá-lo, uma vez que diz respeito a todos os eleitores do município, 

indiscriminadamente. Será que a Prefeitura não dispõe de cadastros e plantas de 

valores atualizados para a sua cobrança? Qual o interesse da PMCG em não cobrar a  

dívida ativa tributária? Segundo os Balanços Gerais da PMCG de 2001 / 2002, em 

31/12/2002 esta dívida estava no valor de R$ 33.518.901,79.  

Segundos dados do IPEA de 2003, a cidade de Campina Grande  possui uma 

renda per capita de R$ 226, 09,  alcançando o 17º   lugar  no Nordeste,  inferior a todas 

as   capitais nordestinas e alguns municípios  do interior,  a exemplo de Lauro de 

Freitas (BA) R$ 322, 42 e  Parnamirim (RN)  R$ 263, 03. Em relação ao Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)  Campina Grande apresenta um fraco desempenho. 

Segundo dados do IPEA de 2000, este município encontra-se em 2.608º lugar no país, 

em 44º na Região Nordeste e em 3º na Paraíba, atrás de João Pessoa e Cabedelo.  

 

Há, ainda, um fato, no mínimo curioso na política de isenção do IPTU no 

município: os funcionários públicos municipais são isentos por lei da taxa do IPTU, 

pagando somente a taxa de limpeza pública. Estes fatos expressam,  em parte, o perfil 
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populista adotado pelos Prefeitos, nestes últimos vinte anos, no município, como já 

analisamos anteriormente, neste capítulo. 

Por outro lado, o aumento gradativo das receitas oriundas do ISS, como 

demonstra a tabela 12, pode significar tanto o aumento do nível econômico ou do setor 

de serviços ou a sua penalização por uma carga tributária maior 22. 

    O gráfico 3  permite comparar melhor  os dados da tabela  12, indicando uma   

estagnação das receitas próprias, um  significativo aumento no ano de 1999 da  fonte 

alienação de bens e a  predominância das transferências. 

 

GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DAS FONTES DE RECEITAS DA PMCG (1997 – 2002) 
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22 Boletim Informativo do CENTRAC – nº 07 de março de 2001. 
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Com este breve cenário da dinâmica das receitas da PMCG ao longo dos últimos 

anos, procuramos, a partir do próximo item, proceder a uma análise detalhada acerca 

das fontes de recursos, montantes  e gastos deste município referentes à Política de 

Assistência Social. 

 

4. 5 A dinâmica da aprovação e execução orçamentária da 
Política de Assistência Social  no município de Campina Grande  

 

Analisando a dinâmica das dotações orçamentárias da PMCG de 1997 a 2002, 

podemos afirmar que há uma concepção restrita, no tocante a destinação orçamentária  

em relação às políticas sociais, a exemplo da política de saúde e assistência social, em 

detrimento das demais secretarias, como mostra a tabela 13, a seguir.   Os dados desta 

tabela, no aspecto do financiamento, revelam o perfil da gestão  pública nesta prefeitura 

durante este período,  penalizando as políticas fins em detrimento das políticas meios, 

como administração, finanças, etc, bem como outras secretarias que não  têm papel 

executor, como a secretaria de governo e articulação política.    
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TABELA 13 
RECURSOS EXECUTADOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – PMCG – PODER EXECUTIVO (1997- 2002), COM RECURSOS 
PRÓPRIOS 

ANO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA OU 
SECRETARIA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Sec. de Governo e Coordenação Política * 2.727.201,514 3.286.606,65 6.943.936,25 9.421.995,62 4.805.947,22 4.041.959,43 

Sec. Especial de Tecnologia e Informática **  _ 5.376,40 _ _ _ _ 

Procuradoria Geral do Município 898.812,25 664.624,11 738.998,54 886.036,07 1.091.688,64 962.393,71 

Secretaria das Finanças 15.283.298,52 18.205.898,02 24.823.565,88 22.346.376,03 13.818.586,31 19.319.644,93 

Secretaria de Administração 8.053.672,15 7.062.878,02 9.522.724,64 12.333.954,55 17.271.227,84 13.538.792,62 

Secretaria de Planejamento*** 748.033,31 822.588,84 1.450.952,75 2.036.476,33 1.396.065,75 1.509.161,11 

Secretaria de Saúde 2.594.339,12 2.885.841,13 3.280.275.68 3.591.392,56 3.946.488,31 4.426.104,46 

Secretaria de Educação 13.037.230,33 16.101.873,96 18.516.153,40 23.204.421,43 34.629.942,76 26.485.758,07 

Secretaria de infra-estrutura 2.451.457,82 _ _ 40.420.227,18 33.503.760,50 18.616.475,32 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.272.277,04 1.397.142,67 1.619.771,75 2.831.338,22 2.117.619,04 1.858.600,45 

Sec. de Meio Amb. E Serv. Urbanos 4.650.127,24 9.162.862,69 29.776.028,96 9.234.353,74 8.303.543,94 8.960.058,28 

Sec. de Agric., A. e Recursos Hídricos**** 918.042,97 1.254.164,63 3.270.564,83 5.297.923,02 1.413.513,11 1.415.079,13 

Sec. de Indústria, Comércio e Tecnologia  _ _ 49.907,85 217.489,13 718.951,98 598.774,00 

Sec. de Turismo, Comum. E Esporte _ _ _ _ 5.366.861,11 4.603.349,57 

Secretaria do Meio Ambiente _ _ _ _ 567.441,72 1.048.479,12 

Encargos Gerais do Município 410.040,3300 332.177,79 1.362.598,36 2.940.879,13 2.300.696,58 _ 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG. Tabela elaborada pela autora. 
* Esta unidade orçamentária corresponde aos gastos com o Gabinete do Prefeito 
** Secretaria  criada em 1998 
*** A partir de 1998 esta Secretaria, passou a se chamar Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.  
**** A partir de 1998, esta Secretaria passou a ser denominada de Secretaria de Agricultura, indústria e Comércio. 
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O gráfico 4 detalha  quanto representou   cada secretaria no período estudado no 

orçamento da PMCG.  O Gráfico revela que Secretarias como saúde, planejamento  

assistência social representaram os menores percentuais em detrimento das  demais.    

 

 

GRÁFICO 4 – PERCENTUAL DOS RECURSOS EXECUTADOS NAS SECRETARIAS 
DA PMCG (1997 – 2002)  

 

 
FONTE: Balanços Gerais  da PMCG. Quadro elaborado pela autora. 
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15%
1
%

5
% 

2
% 

43% 29%

5
%

Sec. de Governo e
Coordenação 
Política  Secretaria das Finanças

Secretaria de 
Administração 
Secretaria de 
Planejamento 
Secretaria de 
Saúde 
Secretaria de Assistência
Social 
OUTROS



PEREIRA, Jordeana Davi. O (DES) FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE  
CAMPINA GRANDE - PB (1997 - 2002):  a incompatibilidade  entre os preceitos legais e a agenda política de ajustes 

130

TABELA 14 - ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO PELA PMCG COM A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (1997-2002) 

Créditos adicionais 
Ano Dotação 

Orçam. inicial Suplementar Especial 
Anulação Total final Despesa 

realizada 

% do 
orçamento 
global da 
PMCG 

1997* 1.329.000,00 497, 918,00 - 50.000,00 1.776.918,00 1.272.277,04 2,18 

1998 3.390.844,00 320.000,00 - 1.250.000,00 2.460.844,00 1.397.142,67 2,11 

1999 4.168.604,00 487.647,00 - 790.000,00 3.866.251,00 1.619.771,75 2,02 

2000 2.490.000,00 1.366,050, 00 100.000,00 507.500,00 3.448.550,00 2.831.338,32 1,58 

2001** 3.029.700,00 433.200,00 - 221.700,00 3.241.200,00 2.123.580,96 1,58 

2002*** 2.787.320,00 462.193,00 - 385.900,00 2.863.613,00 1.858.600,45 1,73 

Fontes: Leis Orçamentárias Anuais- LOA e Balanços Gerais da PMCG. 
* Era prefeito no período o Sr. Cássio Cunha Lima (PMDB).   
** No ano de 2001 o Sr. Cássio Cunha Lima (PMDB) foi reeleito para o cargo de prefeito. É importante 
reafirmar a aliança política entre PMDB e PT nesta eleição, garantindo o cargo de Vice-Prefeita para a 
sindicalista Cozete Barbosa (PT) que, historicamente representava a oposição ao grupo “Cunha Lima” no 
município, que vinha governando o município desde a década de 80. 
*** No ano de 2002, o Sr. Cássio Cunha Lima deixa a prefeitura para se candidatar ao cargo de Governador 
do Estado da Paraíba, sendo eleito, desta vez pelo Partido da Social Democracia (PSDB). A Vice-Prefeita 
Cozete Barbosa, por esta ocasião assume a prefeitura até o ano de 2004. 

 

  Constatamos de acordo com os dados do gráfico 5, que durante o período 

estudado, a assistência social não alcançou no  orçamento geral da PMCG,   três 

milhões de reais. Merece destaque o ano de 2000,  que podemos apontar o 

aumento dos recursos,  de acordo com os dados, ao  ano eleitoral, quando  esta 

secretaria assume um papel importante na  campanha eleitoral para  prefeito e 

vereadores. 
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GRÁFICO 5 – EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PMCG (1997 – 2002) 
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FONTE: Balanços Gerais da PMCG. Quadro elaborado pela autora.  

 

Considerando a inovação legal e conceitual da Assistência Social a partir de 

1993, com a LOAS, situando-a no tripé da Seguridade Social, a demanda a ser 

atendida no município e a sua complexidade, inferimos que esta área ainda não 

alcançou, neste município, no âmbito governamental, o estatuto de política pública de 

direito do cidadão e dever do Estado, como estabelece a Constituição Federal de 1988 

e a LOAS. No ano de 1999, por exemplo, de acordo com a Tabela 14, os recursos 

destinados para a Política de Assistência Social corresponderam a um total de 2,2% do 

orçamento global do município. Menor duas vezes que o orçamento da Secretaria de 

Governo e Articulação Política, ligada ao Gabinete do Prefeito, que neste mesmo ano 

obteve o percentual de 5,31% do orçamento, Secretaria esta, que não tem o papel de 

executar programas e projetos como a SEMAS. 

Reforçando esta observação, verificamos que Secretarias que não são 

responsáveis pela execução direta de programas e serviços como a Secretaria da 

Fazenda, absorveram no ano de 1999, cerca de 19% do orçamento público municipal, 

como mostra a tabela 13. 

Desse modo, constatamos, ainda, que além da insuficiente dotação orçamentária 

destinada para esta política, historicamente, nem sequer esta chega a ser executada na 
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sua totalidade, sofrendo várias anulações ao longo do ano. Os dados da Tabela 14 

ainda revelam que esta Secretaria recebeu poucos créditos suplementares e um crédito 

especial somente se deu no ano de 2000 / ano eleitoral, para pagamento no valor de 

R$ 100.000,00 de uma subvenção social destinada à Fundação Assistencial da Paraíba 

(FAP), hospital filantrópico. Esta subvenção foi destinada à conclusão do Pavilhão de 

Cancerologia da entidade, que resultou, segundo lei que destinou a subvenção, em 

novos leitos para internamento de pacientes acometidos de câncer.  

Cabe, nesse caso, um questionamento: esta subvenção social deveria sair da 

dotação orçamentária da Assistência Social, pois se trata de uma ação da política de 

saúde. Por que esta subvenção social não se originou da dotação orçamentária da 

Secretaria de Saúde,   mas sim, da Assistência Social?  

Verificamos, ainda, que o ano de 2000 foi o que registrou créditos suplementares 

e o único ano que apresentou crédito especial.  Comparando os recursos orçados e 

executados, este foi o ano em que houve maior execução. No entanto, faz necessário 

questionarmos em que estes gastos foram executados. 

Analisando os gastos da dotação orçamentária da Assistência Social nos 

Balanços Gerais da PMCG do exercício de 2000, verificamos que os gastos executados 

com a denominação “auxílios financeiros a pessoas físicas”, as chamadas “ajudas” 

corresponderam ao valor de R$ 436.941,00. Se subtrairmos o valor da dotação 

orçamentária, executada pela Secretaria de Assistência Social, do valor gasto com as 

atividades administrativas que são os recursos meios, que foi no valor de R$ 

1.251.930,00, o valor correspondente à “ajuda” equivaleu a 34,09% dos gastos com a 

ação fim da Assistência Social naquele ano, que foi de R$ 2.831.338,32.  

Comparando os gastos com esta rubrica “ajuda” com os exercícios de 1999 e 

2000 respectivamente, verificamos que esta correspondeu ao valor de R$ 201.756,00 e 

R$ 147.906,00.  

Assim, podemos afirmar que, de acordo com os Balanços Gerais da PMCG, no 

ano eleitoral, os recursos com “ajudas” subiram em mais de 100% em relação ao ano 

anterior e ao posterior, podendo ser explicada como um instrumento de uso privado dos 

recursos da Assistência Social, a serviço de uma relação clientelista e eleitoreira com a 

população.   
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Analisando os Balanços Gerais da PMCG do exercício de 2001, verificamos que 

a performance da Secretaria de Assistência Social ficou, na ordem dos gastos da 

PMCG, em 9º lugar, perdendo, inclusive, para a Secretaria de Turismo, Comunicação e 

Esporte, órgão que não tem a demanda de serviços, programas como a Política de 

Assistência Social. Da receita arrecadada e da despesa realizada pela PMCG naquele 

ano, na ordem de 135 milhões de reais, conforme Tabela 11, foram gastos com a 

Assistência Social apenas R$ 2.123.580,96, que corresponde a 1,58%, como revelam a 

Tabela 14 e o gráfico 5. 

Ainda, analisando o ano de 2001, as receitas orçamentárias realizadas pela 

PMCG superaram em quase 10% a previsão de arrecadação, de acordo com os 

Balanços Gerais daquele exercício, alcançando o teto de 135 milhões de reais. Apesar 

deste aumento de arrecadação das receitas, a dotação da SEMAS, depois de 

suplementada, teve sua participação nas dotações orçamentárias diminuída de 2,5 % 

para 2,29%, ficando ao final com apenas 1,58% das despesas realizadas, o que 

equivaleu a R$ 2.123.580,96. 

Neste mesmo ano, esta Secretaria deixou de gastar o valor de R$ 1.123.580,96, 

ou seja, 53% do orçamento, ficando este valor como saldo disponível. Neste sentido, 

cabe aqui a indagação: Por que a PMCG deixou de aplicar estes recursos na 

Assistência Social? Sabemos que foi neste ano que esta secretaria foi contemplada 

com programas do Ministério da Previdência e Assistência Social, como o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Programa Sentinela, Agente Jovem e Núcleo 

de Apoio a Família (NAF) demandando, neste sentido, uma contrapartida e o co-

financiamento para estes programas. 

Observamos, ainda, em relação a este aspecto, na Tabela 13 que nas demais 

secretarias, a diferença entre o recurso autorizado e o realizado ficou numa proporção 

muito menor, considerando que o maior volume de recursos, por exemplo, a dotação da 

Secretaria da Fazenda, neste ano, foi de R$ 14.311.341,00 e a dotação realizada foi R$ 

13.818.586,31, equivalendo a uma diferença em torno de 9,6%. 

No ano de 2002, a PMCG obteve uma arrecadação na ordem de 107 milhões de 

reais, conforme tabela 11. Deste valor, foi gasto com a Assistência Social apenas 

1.858.600,00, o que equivaleu a 1,73 % dos seus gastos totais. Neste exercício, a 
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SEMAS novamente ficou entre as secretarias com menos dotação orçamentária, 

permanecendo em 9º lugar e perdendo novamente para a Secretaria de Governo e 

Coordenação Política, ligada ao Gabinete do Prefeito e para as Secretarias da Fazenda 

e Turismo e Comunicação. 

É importante ressaltar, em relação ao orçamento público, que os valores 

destinados pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para cada Secretaria, Programa, Projeto 

ou atividades são chamadas de Dotação Orçamentária. Apesar de fixadas em lei e 

estabelecidas em um ano para serem executadas no outro, estas dotações são apenas 

autorizativas e não obrigatórias podendo ter seus valores modificados durante a 

execução orçamentária, aumentando, através de abertura de créditos adicionais 

suplementares e especiais ou diminuindo, através de anulação total ou parcial de seus 

valores para cobrir créditos adicionais suplementares e / ou especiais. 

 

4. 6  Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande 
 
 
A implementação da LOAS traz consigo  modificações nas práticas de gestão da 

Assistência Social.  A LOAS no seu capítulo V, que trata do Financiamento da 

Assistência Social, apresenta algumas inovações que apontam para a alteração do 

legado histórico de ausência de fontes, fundos e critérios de transferência dos recursos 

entre as unidades federadas. Criam-se compulsoriamente instâncias de financiamento 

para esta política, como os Fundos (FNAS, FEAS e FMAS), cuja criação objetiva 

permitir um controle mais democrático dos recursos destinados à área, já que sua 

gestão cabe ao órgão público responsável pela Assistência Social sob orientação, 

deliberação e controle dos Conselhos nas três esferas do governo.  

Mais do que instrumentos formais, organizados para garantir o cumprimento da 

lei e o acesso a recursos financeiros, a criação dos Conselhos e Fundos tem como 

objetivo facilitar a construção da autonomia, da transparência e da racionalidade na 

elaboração de políticas, na definição de prioridades, na implementação e na avaliação 

de ações e serviços. 
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A proposta orçamentária para a Assistência Social deve ser aprovada por estes 

espaços institucionais de participação, identificados com a democracia participativa, 

além dos espaços formais de democracia representativa (Câmara de Vereadores, 

Assembléias Legislativas estaduais e Câmara dos Deputados). 

Para a administração pública, um fundo especial se constitui uma forma de 

gestão dos recursos públicos. (Reis apud ROCHA, 1997), 

 
A idéia de criação de um fundo especial está associada à identificação 
de ações tidas como relevantes no contexto da administração pública. 
Diante da incerteza financeira que pode comprometer a execução de 
tais prioridades, vinculam-se determinadas receitas e programas de 
trabalho específicas com a finalidade de facilitar a realização dos 
objetivos pré-estabelecidos (REIS, 1991, Apud ROCHA, 1997, p. 16). 

 

A gestão, através de fundos especiais na área da Assistência Social, é uma 

experiência ainda recente. “Somente nos últimos anos as áreas sociais passaram a 

incorporar o modelo de gestão por fundos especiais. A definição por fundos especiais 

pode ser encontrada no Art. 71 da Lei 4320 / 64” (CUNHA, Op. Cit. p. 36). Esta lei 

estabelece por fundo especial o seguinte conceito: “Constitui FUNDO ESPECIAL o 

produto de receitas especificas que por lei se vinculam à realização de determinados 

objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação” (In: 

CUNHA, Op. Cit. p. 36).  

A novidade jurídico-política  auferida à Assistência Social, a partir de 1988, lhe 

imprime uma relevância que, mediante a aprovação de um Fundo Especial, passa a 

contar com um instrumento específico de financiamento. No entanto, para que o Fundo 

adquira essa relevância, é necessário determinar os objetivos e a destinação dos 

recursos, para que estes possam ser aplicados exclusivamente na Política de 

Assistência Social, impedindo a sua aplicação em outros fins. 

Apesar da garantia em lei, temos muitos desafios a enfrentar em relação à 

concretização dos princípios acima referidos. Encontram-se vários campos de 

resistência, como também de proposituras favoráveis ao fortalecimento dos Fundos, 

tanto dos entes federados (estados e municípios), quanto nos diferentes espaços – 

órgãos gestores, conselhos, fóruns e entidades prestadoras de serviços - envolvidos 

com a luta em defesa dos direitos sociais. Podemos citar, a título de exemplo, a 
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realização das Conferências de Assistência Social (Municipais, Estaduais e Nacional), 

ocorridas em 1995, 1997 e 2001, que vêm deliberando propostas que procuram 

avançar na direção da Assistência Social como direito social, as quais vão de encontro 

às políticas adotadas pelos dois mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998 e 1999-2002).  

Entre as deliberações acima citadas, destacamos a proposta de vinculação 

institucional com destinação de 5% dos recursos do orçamento da Seguridade Social 

para o financiamento desta política, demonstrando uma preocupação com o problema 

do financiamento, por parte dos sujeitos presentes neste processo. A proposta se 

constitui em garantir uma vinculação orçamentária para o setor, através de percentual 

fixo nas três esferas de governo, como ocorre em outras políticas, como a educação, 

através da Emenda Calmon e, mais recentemente, com a saúde.  Esta política 

conquistou, finalmente, depois de muita luta, a aprovação no ano de 2001, da Emenda 

Constitucional (E. C.) nº 29 de 13 de setembro de 2001 que vincula os recursos 

orçamentários da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a serem aplicados 

obrigatoriamente em ações e serviços públicos de saúde 23.  

É importante destacar que já tramita no Congresso Nacional, desde 2001 um 

Projeto de Emenda Constitucional (PEC), nº 431 de autoria do Deputado Federal 

Eduardo Barbosa (PSDB) de Minas Gerais, propondo a vinculação dos recursos para a 

Assistência Social em 5% nas três esferas de governo 24. Sabemos da dificuldade de 

aprovação dessa PEC, numa conjuntura de questionamentos e estratégias por parte do 

governo federal para diminuir as receitas vinculadas. 

                                                           
23 Esta vinculação se dará na seguinte proporção: ano 2001: Estados – 8%, município – 8,6%, 2002 – 
Estados – 9% , Municípios – 10,2%, 2003 – Estados – 10 %, Municípios 11,8%, 2004 – 12%, Municípios 
– 15% . No tocante a União a (E.C.) nº 20 de 13 de setembro de 2001 determinou que a União está 
obrigada a aplicar montante mínimo de recursos em ações e serviços públicos de saúde, que não pode 
ser inferior ao volume de gasto corrigido pelo crescimento nominal esperado para o PIB (Ministério da 
Saúde / CNS, Brasília, 2002. Brasil. Ministério da Saúde / CNS). O Desenvolvimento do Sistema único de 
saúde: Avanços, Desafios e Reafirmação dos seus princípios e diretrizes. Série B. Textos Básicos de 
Saúde. Brasília – DF, 2002. Mínimo da Saúde: 2000. 
 
24 Para maiores informações acerca da atuação parlamentar em defesa da Assistência Social, 
recomendamos a leitura da seguinte obra: BOSCHETTI, Ivanete. Assistência Social no Brasil: Um direito 
entre originalidade e conservadorismo. 2ª edição, Brasília, 2003. 
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Ainda, no tocante à importância dos Fundos, outro avanço a ser destacado, com 

a criação e implantação dos mesmos, diz respeito à relação do Governo Federal com 

os municípios, sendo abolida a prática de convênios, adotando-se a transferência de 

recursos financeiros fundo a fundo, uma vez que os municípios são entes federados, 

gozando de autonomia política e administrativa. Como adverte Cunha (1989, p. 35): 

 
O convênio é um bom instrumento a ser utilizado na relação com as 
entidades assistenciais, ou seja, entre pessoas jurídicas diferentes, 
pressupondo subordinação de uma entidade a outra, o que não é o caso 
da relação entre entes da Federação. 
 

O uso de convênios para repasse de recursos para os municípios reduz esse 

nível de governo à condição de mero prestador de serviços e não reconhece a sua 

função de gestor do sistema.   

 

 

4. 6. 1 Fontes e Gastos do Fundo Municipal de Assistência 
Social no Município de  Campina Grande 
 

Em Campina Grande, o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) foi criado 

junto com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) no ano de 1995, pela Lei 

nº 3.232, de 27 de dezembro de 1995. Em que pese a importância de sua criação em 

lei, somente foram previstos recursos da dotação orçamentária da Prefeitura Municipal 

de Campina Grande, para este instrumento de financiamento, a partir do ano de 2001, 

como  revela a tabela 15. 
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TABELA 15 - FONTES E MONTANTES DE RECURSOS EXECUTADOS NO FMAS  
(1998 - 2002) 

Ano 
Recursos 
Oriundos 
do FNAS 

Recursos 
Oriundos 
do FEAS 

Recursos 
Oriundos do 

Tes. Municipal

Recursos 
Oriundos da Lei 

Nº 3.633 De 
14/12/98 

Recursos 
de Outras 
Receitas 

Total 

1998 635.727,24 - - - - 635.727,24 

1999 602.765,00 - - - - 602.765,00 

2000 845.674,64 - - - 6.590.96 852.265,60 

2001 1.317.893,73 - - 129.164,45 16.662,60 1.463.720,78 

2002 2.170.786,89 - - 172.269,03 9.063,72 2.352.119,64 

TOTAL 5.572.847,50 - - 301.433,48 32.317,28 5.906.680,26 

Fontes: Balanços Gerais do FMAS da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Elaborada pela autora. 
Fontes: Documento emitido pelo setor financeiro do FEAS do Estado da Paraíba. 
Fonte: Site: www.assistênciasocial.org.br 

 

Verificamos, através da Tabela 15, que os recursos do tesouro municipal, na 

forma de co-financiamento para a Política de Assistência Social não vêm sendo 

alocados no Fundo Municipal, que seria uma fonte a mais, além das receitas previstas 

na ocasião de sua criação. 

Outra observação importante que decorre dos dados da Tabela 15 diz respeito 

ao co-financiamento do Estado para a Política de Assistência Social. Constatamos, 

através de dados do próprio setor financeiro do FEAS, que este funciona apenas como 

mero receptor dos recursos oriundos do FNAS destinados àqueles municípios que 

ainda se encontram na gestão estadual. Não há alocação de recursos do tesouro 

estadual para o FEAS, como revela a tabela 15 e, conseqüentemente, não há uma 

partilha de recursos estaduais para financiar a Política de Assistência Social dos 

municípios paraibanos, omitindo-se, dessa forma, o Estado de sua atribuição de co-

financiador desta política. O gráfico 6   revela o percentual de cada esfera  de governo 

na composição das receitas do FMAS / Campina Grande, evidenciando quase na sua 

totalidade a fonte do FNAS, 94%.   

Ainda em relação à tabela 15, a coluna que trata  dos Recursos Oriundos da Lei 

Nº 3.633 De 14/12/98, os valores não coincidem com os da tabela 16, que trata 

http://www.assist�nciasocial.org.br/
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especificamente dos recursos oriundos desta legislação. Verificamos que as fontes 

consultadas (Balanços Gerais do FMAS e da PMCG são incompatíveis), pois na tabela 

15 o valor dos recursos são na ordem de R$  301,433,48 e na tabela 16 de R$ 

294.501,51. 

 

GRÁFICO 6 –  PERCENTUAL DAS FONTES DE  RECEITAS ALOCADAS NO FMAS   
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FONTE: Balanços Gerais da PMCG,  Documento do Setor financeiro  do FEAS – PB e 
www.asssistenciasocia.com.br. 

 

Estas configurações revelam o modelo de descentralização adotado na Política 

de Assistência Social no Estado, no qual ainda não houve uma reorganização dos 

serviços como prevê a LOAS, observando a sobreposição de ações, ao mesmo tempo 

em que se verifica a omissão de responsabilidades com o co-financiamento estadual e 

municipal.   Através destas reflexões, podemos apontar que num contexto oligárquico e 

onde o poder  ainda é bastante centralizado,  modelo de gestão  que possibilite 

participação, controle social, que  concebe uma partilha de poder, é bastante frágil e 

assume uma conotação predominantemente formal e cartorial.  

Constituem fontes de receitas do FMAS, segundo a Lei nº 3.232 de 27 /12/95: 

I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de 

Assistência social; 

II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no 

transcorrer de cada exercício; 

http://www.asssistenciasocia.com.br/
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III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades 

nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais; 

IV -  receitas de aplicação financeira de recurso do Fundo, realizadas na forma da lei; 

V - as parcelas do produto e arrecadação de outras receitas próprias oriundas de 

financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras 

transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito de receber por 

força da lei e de convênios no setor; 

VI - produtos de convênios com outras entidades financiadoras; 

VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo; 

VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas (FMAS, 1995).  

 Além destas fontes de receitas, o FMAS do município de Campina Grande foi 

incrementado, de acordo com a Lei nº 3.633 de 14 de dezembro de 1998, com mais 

uma fonte de receita. Trata-se da alíquota de 1,5 %, referente à celebração dos 

contratos de serviços e/ ou obras firmadas entre empresas privadas e a Prefeitura. 

Segundo esta Lei, no seu artigo 6º, a Prefeitura, através da Secretaria de Finanças, 

arrecadará a taxa, sendo obrigada a repassar  integralmente a  conta do FMAS, até o 

dia 30 de cada mês, improrrogavelmente. Os recursos incidentes sobre esta fonte 

(referente à celebração dos contratos de serviços e/ ou obras firmadas entre empresas 

privadas e a Prefeitura) indicam, nesta área uma novidade, uma vez que apontam a 

possibilidade de transferência de recursos do capital para a Assistência Social, ou seja, 

assume caráter progressivo.  

Desde 1998, ano de aprovação da referida Lei, os recursos provenientes desta 

alíquota representaram um valor de R$ 4.420.806,13, sendo repassado ao Fundo 

apenas o valor de R$ 294.501,54, como demonstra a tabela 16. Estes dados nos 

permitem afirmar que houve uma apropriação indébita, pela PMCG, dos recursos 

originados desta lei, os quais têm que ser utilizados exclusivamente na Política de 

Assistência Social, através do FMAS.  
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TABELA 16 - RECURSOS ORIUNDOS DA LEI Nº 3.633 de 14/12/1998 E MONTANTES 
ALOCADOS NO FMAS 

Ano Receita Oriunda da Lei Nº 
3.633 (1,5%)  Repasse ao FMAS Percentual Receita Disponível

1999 324.398,62 9.339,95 2,85 315.058,67 

2000 1.046.008,22 849,33 0,08 1.045.158,98 

2001 1.593.192,57 115.885,85 7,27 1.477.306,72 

2002* 1.477.306,72 168.426,38 11,00 1.708.175,67 

Total 4.440.906,13 294.501,51 11,10 4.545.700,04 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG e do FMAS 
*A partir do exercício de 2002, os Balanços Gerais da PMCG sofreram uma alteração. No tocante às 
consignações, detalha o saldo do exercício anterior, a movimentação do exercício em vigor, constando a 
arrecadação (inscrição) e aplicação (baixas). Nos Balanços Gerais do FMAS dos exercícios de 2001 e 
2002 das receitas arrecadadas, considerando outras receitas correntes, pode-se inferir que são 
provenientes da lei. As receitas previstas de transferências do município não foram registradas no 
Balanço Geral do FMAS.  
 
 A tabela 16 acima nos mostra que nos quatro anos em vigor, somente foram 

repassados para o FMAS 11,10% dos recursos consignados. Isto demonstra como a 

Assistência Social vem sendo tratada no município, ou seja, como “não política”, sem a 

necessária seriedade, relevância e prioridade. Cabe o questionamento da utilização 

deste recurso, uma vez que não foi possível identificá-lo nos Balanços Gerais. 

O Decreto nº 2.722, de 18 de março de 1999, que regulamenta a Lei acima 

referida, prevê, ainda, as seguintes receitas do FMAS de Campina Grande: 

I - dotação Orçamentária do Município; 

II - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens e imóveis, que venham a receber 

de organismos e entidades nacionais e internacionais ou estrangeiras, bem como de 

pessoas físicas e jurídicas; 

III - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo realizadas na forma da lei; 

IV - transferências de outros fundos; 

V - as receitas previstas nos artigos 1º e 2º da Lei 3633 / 98. 

Chama a nossa atenção, neste decreto, quando da composição das receitas 

para o FMAS, o item I que trata da dotação orçamentária do Município, como uma fonte 

de recursos e o item V que trata das receitas previstas nos artigos 1º e 2º da Lei 3633 / 
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98. Estes artigos estabelecem, respectivamente, a alíquota de 1,5% e o seu destino, 

que é o FMAS. 

 No entanto, verificamos em nosso estudo que as receitas previstas nas 

legislações do tesouro municipal, na forma de co-financiamento para a Política de 

Assistência Social, alocados no Fundo Municipal não vêm sendo executadas. É 

importante, ainda, ressaltar que a alocação de recursos no FMAS não vem levando em 

consideração nem as demandas formuladas pelos critérios do órgão gestor, nem pelas 

legislações que instituíram o FMAS e nem as demandas aprovadas pelo Conselho 

Municipal, através dos Planos Municipais, mas apenas a definição aleatória do setor 

responsável pela elaboração da Lei Orçamentária Anual, tendo como principal 

parâmetro a disponibilidade orçamentária.  

Pressupomos a predominância de compreensões equivocadas em relação às 

fontes e gastos dos recursos alocados no FMAS. Os equívocos observados, através da 

análise das alocações dos gastos orçamentários expressam a ausência de uma 

compreensão técnica e um desconhecimento das legislações existentes no próprio 

município, como também do marco legal referente à Política de Assistência Social, 

como a LOAS e a NOB/99; bem como a ausência de compromisso com a 

implementação da Assistência Social, enquanto política pública de qualidade, dever do 

Estado e direito do cidadão que dela necessitar. 

Segundo os depoimentos de alguns técnicos - tanto da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, como da Secretaria de Finanças da PMCG - a Prefeitura vem 

repassando os recursos resultantes da taxa acima referida ao Fundo. No entanto, 

analisando os Balanços Gerais, verificamos que isto não vem acontecendo.  

Mesmo que a Prefeitura repassasse todos os recursos oriundos dessa lei para o 

FMAS, uma vez que foi criada especificamente para isto, se constituindo, portanto, 

numa receita própria, esta não se caracteriza a única receita para o Fundo, pois a 

Prefeitura tem que financiar a Assistência Social, através dos recursos do tesouro, 

como prevê a Lei de sua criação e o item V do decreto nº. 2722, de 18 de março de 

1999, 
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Interessante, também, destacar ainda em relação a esta questão, com base em 

pesquisa realizada por nós, em 1998 25, a insipiência e a fragilidade do Conselho 

Municipal de Assistência Social, bem como dos outros Conselhos (Idoso, Portador de 

Deficiência) na definição e acompanhamento desta política e na sua capacidade de 

interferência nas decisões do órgão gestor, especificamente no tocante ao 

financiamento.  Este aspecto rebate na efetividade e concepção de participação e 

controle social  exercido nesta realidade. Sabemos da dificuldade de acompanhar a 

execução financeira, (ler uma peça orçamentária e um balanço, os quais muitos 

chamam de “caixa preta”), o que pode ser evidenciado, sobretudo na área da 

Assistência Social, em que,  historicamente a ausência de capacidade técnica, 

gerencial e propositiva aliada à não cultura de participação e controle social se 

constituem  características marcantes nesta área, com rebatimentos também na 

formação dos espaços institucionais e não-institucionais de participação, a exemplo dos 

Conselhos, fóruns e outros.   

 Analisando as atas do Conselho Municipal de Assistência Social do município de 

Campina Grande, desde a sua implantação em 07/05/1996, verificamos que a 

discussão acerca do financiamento, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, se 

deu de forma bastante pontual, demonstrando uma fragilidade no trato da questão. 

Apesar de ter se constituído uma Comissão de acompanhamento do Fundo Municipal 

de Assistência Social no CMAS, as atas não demonstram análises e proposituras em 

relação ao não cumprimento da Lei e demais questões, como prestações de contas, 

apontando para a fragilidade de controle social neste espaço de participação social. 

É importante ressaltar, dentro desta dinâmica contraditória, alguns avanços, 

como o fato de que na II e na III Conferências Municipal de Assistência Social 

realizadas em Campina Grande, respectivamente em 1997 e 2001, houve uma 

preocupação dos Delegados presentes em relação ao financiamento desta política, 

como demonstram as deliberações da II Conferência Municipal de Assistência Social, 

em 1997, no tocante ao financiamento: 

                                                           
25 PEREIRA, Jordeana Davi. O Conselho Municipal de Assistência Social de Campina Grande - PB A sua 
dimensão política.  Dissertação de Mestrado defendida em 1998 na UFPB. 
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 implantação do FMAS, exigindo do Poder Público Municipal que os recursos 

destinados a Política de Assistência Social sejam depositados na conta do 

Fundo; 

 empenho do órgão gestor e do Conselho Municipal de Assistência Social na 

propositura de novas fontes de custeio para a Política de Assistência Social, 

além, dos já previstos na Lei, como instituir uma alíquota sobre o – Imposto 

Territorial Urbano (IPTU), destinada a Assistência Social e; 

 definição de um percentual de 5% dos recursos do Município para a Política de 

Assistência Social (Relatório Final da II Conferência Municipal de Assistência 

Social, 1997) (Relatório Final da CMAS / Campina Grande – PB, 1997). 

As deliberações da III Conferência Municipal de Assistência Social em 2001, 

também no que diz respeito ao financiamento, aprovaram as seguintes deliberações: 

 levantamento de Instituições do Município de Campina Grande que estão isentos 

de impostos junto a Secretaria de Finanças; 

 que haja uma articulação maior entre os Conselhos Nacional, Estaduais e 

Municipais, junto aos parlamentares, no sentido de uma definição de um 

percentual mínimo de 5% dos recursos da União, Estados e Municípios dos 

orçamentos próprios, para a Política de Assistência Social e; 

 que o Secretário da [Secretaria de Trabalho e Ação Social] (SETRAS) promova 

imediatamente a abertura da conta do Fundo Municipal de Assistência Social 

(Relatório Final da III Conferência Municipal de Assistência Social, 1997). 

Faz-se necessário questionarmos sobre os parâmetros de base para a 

propositura deste percentual de 5%. Sabemos da necessidade de termos uma 

vinculação orçamentária para a Assistência Social, no entanto, é imperativo termos 

clareza dos parâmetros levados em conta ou tomados por base para tal definição. 

Como já foi referido anteriormente, neste trabalho, o percentual definido nas Leis 

Orçamentárias Anuais do orçamento do município de Campina Grande, nestes últimos 

oito anos, destinado à Assistência Social não ultrapassou os 2%.  O que significaria 

para o alcance dos destinatários da Assistência Social  5% do orçamento da PMCG. 

Partindo desta constatação, é importante destacar que o Projeto de Emenda 

Constitucional (PEC), nº 431 de autoria do Deputado Federal Eduardo Barbosa (PSDB) 
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de Minas Gerais, propondo a vinculação dos recursos para a Assistência Social em 5% 

nas três esferas de governo significa um avanço no processo de garantia de mais 

recursos para esta política. 

Em relação aos recursos oriundos do FNAS, verificamos, a partir da Tabela 17, 

um aumento desde 2001. No entanto, este aumento diz respeito à implantação de 

programas no município a partir daquele ano, como o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI), Agente Jovem, Núcleo de Apoio à Família (NAF), Programa 

Sentinela, entre outros. Os recursos destinados aos Serviços de Ação Continuada 

(SAC) permanecem quase os mesmos desde a sua implantação, ou seja, a ampliação 

de metas que houve no ano de 2002 para Campina Grande foi bastante insipiente em 

relação à sua demanda. Ressaltamos que estes programas, a partir de 2001, passaram 

a ser considerados SAC, por se constituírem ações de longo prazo, tendo em vista a 

problemática de seu público alvo. 
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TABELA 17 - MONTANTES DE RECURSOS DESTINADOS AO SAC E AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS EXECUTADOS NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE COM RECURSOS DO FNAS (1998 – 2002) 

1998 1999 2000 2001 2002 
SAC/ 

Programas 
Valores 

(R$) 
Metas 
físicas 

Valores 
(R$) 

Metas 
Físicas 

Valores 
(R$) 

Metas 
Físicas 

Valores 
(R$) 

Metas 
Físicas 

Valores 
(R$) 

Metas 
Físicas 

PAC 266.873,00 1.390 266.873,00 1.390 266.873,00 1.568 277.766,00 1.568 208.324,80 1.390 

API 49.023,00 284 49.023,00 284 52.425,00 284 52.425,60 284 52.425,60 284 

PPD 272.583,00 385 272.583,00 385 272.583,00 385 295.297,73 385 254.426.89 385 

PETI - - - - - - 431.300,00 800 933.150,10 1.523 

ABRIGO - - - - - - - - 12.600,00 40 

SENTINELA - - - - - - 156.000,00 47 129.051,63 120 

NAF - - - - - - 14.753,00 152 35.838,00 1.423 

AGENTE 
JOVEM - - - - - - 16.735,00 250 245.426,00 250 

Fontes: Relatórios de Gestão da Assistência Social dos exercícios de 2001 e 2002/ SEMAS /PMCG. Elaborada pela autora. 
Fonte: Site: www.assistênciasocial.org.br 

 

http://www.assist�nciasocial.org.br/
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 Os recursos anuais transferidos do FNAS para FMAS de Campina Grande 

destinados ao pagamento do Programa de Apoio à Criança – PAC – creches (0 a 6 

anos) correspondem ao  valor de R$ 277.766, 00, como mostra a tabela 17. No entanto, 

no ano de 2002, conforme dados da mesma tabela, até o mês de dezembro, somente 

foi transferido o valor de R$ 208.324,80. Verificamos que a execução orçamentária em 

todos os anos fica abaixo do valor orçado em cerca de 30%, o que demonstra o 

descaso, a irregularidade e a não continuidade dos repasses de recursos oriundos das 

transferências do FNAS para os municípios, contrariando todas as legislações 

pertinentes.  

Este problema, observado em todos os Serviços e Programas de Assistência 

Social, compromete a continuidade, a sistematicidade, a regularidade e a efetividade da 

Política de Assistência Social. Por outro lado, sabemos que, muitas vezes, os recursos 

não são repassados porque os municípios têm “pendências” com a União, como 

prestação de contas, Certidão Negativa de Débito (CND), entre outras exigências 

burocráticas, que acabam prejudicando os usuários da política. No ano de 2004, com 

base nas deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência, realizada em 

dezembro de 2003,  algumas conquistas já têm-se  evidenciado, como a publicação da 

MP nº.  190, de 31 de maio de 2004, que extingue a exigência da CND para os 

repasses de recursos continuados destinados  aos serviços de Assistência Social.     

 Os recursos anuais oriundos do FNAS para o FMAS do município de Campina 

Grande, destinado ao Serviço de Apoio à Pessoa Idosa - API (Grupos Conviver e 

modalidade asilar dependente e independente), correspondem anualmente, de acordo 

com a tabela 17, ao valor de R$ 52.425 60, para atender 284 metas, sendo 224 para o 

Programa CONVIVER e 60 metas na modalidade asilar, correspondendo a 10 metas na 

condição de independente e 50 dependentes.  O Relatório de Gestão do ano de 2002 

não contém as informações quanto ao valor de repasse de recursos para este serviço. 

Podemos indicar de acordo com a  mesma tabela a estagnação  dos recursos para este 

segmento,  em contraposição a real demanda que vem crescendo consideravelmente.  

O total de recursos anuais oriundos do FNAS para o FMAS do município de 

Campina Grande do serviço destinado às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) no 

município é de R$ 272.583,00, conforme tabela 17. No entanto, constatamos nesta 
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mesma tabela, que no ano de 2002, o repasse foi de apenas R$ 254.426,89, ficando o 

restante para pagamento no ano posterior.  

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) foi implantado no 

município de Campina Grande no ano de 2000, atendendo a meta de 800 crianças e 

adolescentes inseridas no trabalho precoce, degradante e insalubre. No entanto, 

somente foram transferidos do FNAS para o FMAS os recursos de custeio deste 

programa, a partir do ano de 2001. Estes recursos são destinados ao pagamento de 

bolsas às crianças e adolescentes, no valor de R$ 40,00, como também para atividades 

administrativas, como pagamento de monitores, compras de material escolar, 

pagamento de transporte, entre outros. 

A partir de novembro de 2001, as metas físicas do Programa foram ampliadas 

de 800 crianças e adolescentes para 1.532. Os recursos desta ampliação somente 

foram transferidos para o FMAS, em 2002.  

O Programa Sentinela foi criado em âmbito nacional, no ano de 2000 tendo como 

objetivo combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Fruto de 

lutas e reivindicações dos movimentos ligados à defesa da infância e a da 

adolescência. Mas somente foi implantado no município de Campina Grande, no ano de 

2001. Os recursos oriundos do FNAS para manutenção deste programa são 

exclusivamente para custeio (pagamento de pessoal), o que corresponde a um valor 

anual de R$ 156.000,00.  Observamos na tabela 17, que no ano de 2002, os recursos 

não foram repassados na sua totalidade, comprometendo o funcionamento do 

programa.  

Em relação à avaliação destes programas, não nos cabe neste trabalho tecer 

considerações, uma vez que extrapola o nosso objeto de estudo. No entanto, se 

observarmos, de acordo com o quadro 7,  os valores per capita pagos a cada serviço 

ou programa acima referidos, se encontram defasados desde o início dos anos 90 e o 

atraso no repasse de recursos, podemos apontar o comprometimento na prestação dos  

serviços, bem como a sua efetividade e qualidade. 
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QUADRO 7 - VALORES PERCAPITA PAGOS AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA – SAC 
PELO FNAS 

TIPO DE SERVIÇO MODALIDADE DE ATENDIMENTO VALOR DA PER CAPITA 
Atendimento em unidades de jornada parcial 8,51/ criança atendida 

Atendimento em unidades de jornada integral 17,02/ criança atendida 
PAC – Programa de 

Apoio à Criança de zero 
a seis anos 

Ações sócio-educativas de apoio à família 10,00/ família atendida 

Atendimento integral institucional 35,00/     C/A atendida Apoio à Criança e ao 
Adolescente / ABRIGO Atendimento em família acolhedora 35,00/     C/A atendida 

Atendimento Integral institucional: Idoso dependente 60,85 /  idoso atendido 
Atendimento Integral institucional: Idoso independente 41,91 /  idoso atendido 
Residência com família acolhedora 60,00 / idoso atendido 
Residência em casa lar 60,00 / idoso atendido 
Residência em República 25,00 / idoso atendido 
Atendimento em Centro-dia 45,00 / idoso atendido 
Atendimento domiciliar: idoso dependente 29,75 / idoso atendido 
Atendimento domiciliar: Idoso independente 21,62 / idoso atendido 

21,62 / 8 h diárias 
4,05 / 6 h diárias 

API – Apoio à Pessoa 
Idosa 

Atendimento em Centros de Convivência /Projeto 
Conviver 

10,81/ 4 h diárias 
Atendimento de reabilitação na comunidade 25,00/  pessoa atendida 
Atendimento domiciliar 29,75/   pessoa atendida 
Atendimento em Centro-dia 45,00 /   pessoa atendida 
Residência com família acolhedora 60,00 /   pessoa atendida 
Residência em Casa-lar 60,00 /   pessoa atendida 
Atendimento em abrigo para pequenos grupos 60,00 /    pessoa atendida 

AI 70,10 / pessoa atendida 
BI 47,32 / pessoa atendida Apoio à reabilitação–Prevenção de 

Deficiência/Tratamento precoce 
CI 24,33 / pessoa atendida 

Apoio à reabilitação – habilit./reabilit. – atendimento 
integral 116,29 /   pessoa atendida 

A 58,13 / pessoa atendida 
B 39,20 / pessoa atendida Apoio à reabilitação – habilit./reabilit.  – atendimento 

parcial 
C 20,27 / pessoa atendida 
A 40,65 / pessoa atendida 
B 27,04 / pessoa atendida Apoio a Reabilitação – Distúrbio de Comportamento 
C 14,87 / pessoa atendida 
A 18,92 / pessoa atendida 
B 13,50 / pessoa atendida 
C 14,87 / pessoa atendida 

Apoio a PPD 

Apoio a Reabilitação – Bolsa manutenção 
C transitório 12,16 / pessoa 
atendida 

Fonte: Anexo I da Portaria nº 2.874 de 30 de agosto de 2000. MPAS / SEAS 
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4. 7 Subvenções e Auxílios sociais orçados e pagos com 
recursos da dotação orçamentária da Assistência Social 
 

Outro mecanismo utilizado no município para destinar recursos para as 

entidades de fins filantrópicos de Assistência Social ou de outra natureza é a 

subvenção ou auxílio social. Este mecanismo é aprovado pela Câmara Municipal, se 

transformando em lei.  Aqui cabe um questionamento: Por que a Prefeitura, ao invés de 

destinar estes recursos através do FMAS às entidades, prefere destiná-lo, através de 

subvenções sociais?  Inferimos, em nosso estudo, que há um uso político dos recursos 

públicos da Assistência Social e uma relação clientelista e eleitoreira com estas 

instituições, em especial quando verificamos que a maioria destas subvenções, na qual 

os recursos são decorrentes da dotação orçamentária da SEMAS, são aprovadas e 

executadas em anos eleitorais, a exemplo, de 1999 e 2000.  

Os quadros 8 e 9, a seguir, nos mostram os valores aprovados e pagos às 

instituições beneficiadas, o ano concedido e a destinação dos recursos. 
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QUADRO 8 - RECURSOS PREVISTOS PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS COM  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SEMAS 
(MENSALMENTE) 

Nº Instituição 
Beneficiada 

Valor em 
(R$) 

Em 2002 * 
Ano Cronograma 

Desemb. Nº e Data da Lei Destino dos Recursos de Acordo com a Lei 

01 Casa do Menino 3.000 1999 Mensal Lei nº 3701 de 
04/06/1999 A lei não especifica 

02 Grupo de Apoio a 
Vida – GAV 

Três salários 
mínimos 2000 Mensal Lei nº 3799 de 

13/04/2000 
“Manutenção e conservação da sede, despesas com recursos 

humanos e aquisição de equipamentos”. 

03 Casa Dr. João Moura 3.000,00 1999 Mensal Lei nº 3797 de 
13/04/2000 A lei não especifica 

04 Casa do Caminho Três salários 
mínimos 2000 Mensal Lei nº 3808 de 

03/05/2000 
“Manutenção e implementação dos serviços comunitários por 

ela prestados” 

05 Grupo de Voluntárias 2.500,00 2000 Mensal Lei nº 3830 de 
27/06/2000 

“Manutenção e complementação dos serviços artesanais 
prestados pela Instituição” 

06 Instituto São Vicente 
de Paula 3.000,00 2000 Mensal Lei nº 3847 de 

22/09/2000 
“Manutenção e implementação de seus serviços comunitários 

prestados” 

07 
Centro de 

Recuperação 
Homens de Cristo 

3.000,00 2001 Mensal Lei nº 3949 de 
18/09/2001 

Altera o artigo 1º da Lei nº 3751 de 14 de outubro de 1999, 
onde altera o valor.* * 

08 
Associação 

Campinense de 
Diabéticos 

600,00 2001 Mensal Lei nº 3942 de 
14/09/2001 

“Aquisição de medicamentos e nas despesas de custeio da 
entidade” 

09 APAE – 5.000,00  Mensal - “Manutenção dos programas” 

10 
Associação 

Evangélica de Ação 
Social – AEASP 

3.000,00 2001 Mensal - 
“Assegurar o atendimento integral aos idosos cadastrados pela 

SEMAS, oferecendo assistência médica, geriátrica, 
odontológica, pedagógica e fisioterápica” 

TOTAL 
MENSAL - 24.540,00 - - - - 

Fontes: Leis aprovadas pela Câmara Municipal de Campina Grande  referentes à concessão das Subvenções sociais. Elaborado pela autora. 
* Destaca-se que as subvenções que são pagas tendo como referência o salário mínimo, alterará o valor a cada ano, em função do reajuste deste. O 
Valor total das subvenções pagas mensalmente está considerando o salário mínimo de R$  240,00, em vigor no ano de 2002. 
** A instituição “Centro de Recuperação Homens de Cristo” foi beneficiada por duas subvenções. A primeira em 1999 foi paga em uma única vez e foi 
destinada a manutenção e conservação de sua  sede, despesas com recursos humanos e aquisição única de equipamentos.  Já a segunda subvenção 
altera o artigo 1º da primeira no tocante ao valor dos recursos, como mostra a tabela. 
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QUADRO 9 - RECURSOS PREVISTOS PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / SEMAS (UMA 
ÚNICA VEZ) 

Nº Instituição Beneficiada 
Valor em 

(R$) 
Ano 

Cronograma de 
Desembolso 

Nº e Data da Lei 

Destino dos Recursos de acordo com 
a Lei 

02 
Centro de Recuperação de 

Homens de Cristo * 
44.920,00 1999 Única 

Lei nº 3751 de 

14/10/1999 

“Manutenção e conservação da sede, 

despesas com recursos humanos e 

aquisição única de equipamentos”. 

03 
Fundação Assistencial da 

Paraíba – FAP 
100.000,00 2000 Única 

Lei nº 3807 de 

03/05/2000 

“Conclusão do Pavilhão de cancerologia 

da entidade, que resultara em 50 novos 

leitos para internamento de pacientes 

acometidos de câncer”. 

09 

Sociedade Evangélica de 

Assistência Social 

“Adamantina Fernandes” 

30.000,00 2000 Única 
Lei nº 3848 de 

26/09/2000 

“Implementação dos serviços 

comunitários de atendimento médico – 

odontológico e cursos 

profissionalizantes ofertados por aquele 

órgão assistencial” 

TOTAL - 174.920,00 - - - - 

Fontes: Leis aprovadas pela Câmara Municipal de Campina Grande referentes à concessão das Subvenções sociais. Elaborado pela autora. 
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Verificamos que a concessão destas subvenções não vem sendo submetida à 

apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social e, muitas vezes, nem ao gestor 

da Assistência Social. Outro aspecto a destacar, no tocante às subvenções sociais, se 

refere à natureza dos serviços prestados pelas instituições beneficiadas com os 

recursos da dotação orçamentária da SEMAS quando, também muitas delas, não são 

pertinentes à Política de Assistência Social.  

Observando a coluna do destino dos recursos nos Quadros 7 e 8, verificamos 

que a maioria delas não contempla os objetivos da Assistência Social como, por 

exemplo, a subvenção destinada à FAP para “conclusão do Pavilhão de cancerologia 

da entidade, que resultará em 50 novos leitos para internamento de pacientes 

acometidos de câncer” (Lei nº 3807 de 03/05/2000), como mostra o quadro  8.  No 

tocante à instituição Sociedade Evangélica de Assistência Social “Adamantina 

Fernandes”, o destino da subvenção, segundo a lei, foi para “Implementação dos 

serviços comunitários de atendimento médico-odontológico e cursos profissionalizantes 

ofertados por aquele órgão assistencial”. Já para o “Grupo das Voluntárias”, a 

subvenção se destina à “Manutenção e complementação dos serviços artesanais 

prestados pela Instituição“ e para a Associação Campinense de Diabetes para 

“Aquisição de medicamentos e despesas de custeio da entidade”. 

Podemos indicar, através dos dados acima, que a Assistência Social, ainda, não 

é área de definição política, não devendo, na concepção do governo local, pautar-se 

pelos princípios e critérios das políticas públicas e dos direitos da cidadania social.  

Paira uma indefinição a respeito dos destinatários, da definição e dos objetivos da 

Assistência Social, quando subsidia, desde a aquisição de medicamentos, tratamento 

odontológico, capacitação profissional, até serviços artesanais. 

Observamos, ainda, através da análise das instituições beneficiadas pelas 

subvenções sociais, uma identificação com aspectos religiosos e políticos, reforçando a 

tradição histórica no tratamento dos pobres no Brasil. 

No tocante ao Grupo de Voluntárias, questionamos: Como fazer voluntariado 

com recursos públicos? Esta entidade foi criada e está ligada ao “Grupo Cunha Lima”, 

tendo uma forte  presença das primeiras damas. 
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Ainda, em relação às subvenções, podemos observar que elas tanto foram 

pagas de uma única vez, como vêm sendo pagas mensalmente. Se observarmos o 

Quadro 8, verificaremos que as subvenções que foram pagas em uma única vez,  

representou  um valor em 1999 de R$ 44.920,00 e no ano de 2000 a quantia de R$ 

130.000,00, que coincidentemente, foram anos pré-eleitorais,  podendo caracterizar 

ações eleitoreiras e pontuais, beneficiando tanto reforma e ampliação como 

manutenção das instituições contempladas. Questionamos: Será que com o valor de R$ 

30.000,00, uma instituição realizará a “Implementação dos serviços comunitários de 

atendimento médico-odontológico e cursos profissionalizantes” de forma continuada e 

de qualidade?  

  As subvenções sociais que são pagas mensalmente às instituições com dotação 

orçamentária da SEMAS somam um valor anual de R$ 24.540,00. Se considerarmos os 

valores repassados, através das subvenções sociais pela PMCG, seja de repasse único 

ou mensalmente, a partir do ano de 1999, verificaremos que esta significou, no ano de 

1999, o valor de R$ 66.460,00 e no ano de 2000 a quantia de R$ 151.540,00. Já em 

2001, o valor caiu para R$ 21.540,00, permanecendo o mesmo valor em 2002.  

Fazendo uma comparação com a dotação orçamentária aprovada para o FMAS, 

veremos que nos exercícios de 1999, 2000 e 2001 estes recursos foram, sem nenhuma 

dúvida, maiores que a execução do FMAS com recursos próprios.   

Em relação às Instituições beneficiadas, conferimos que a Instituição “Homens 

de Cristo”, que atende usuários de drogas, vem recebendo recursos sistematicamente, 

apesar de ter sido questionada a sua inscrição como instituição filantrópica no CMAS, 

pois segundo o próprio CMAS, em relatório próprio de visita àquela instituição, as ações 

desenvolvidas não promovem e nem tampouco incluem o usuário, uma vez que se 

constata uma inadequação tanto com os princípios e diretrizes da LOAS,  da 

Constituição Federal de 1988, Artigo 5º, incisos  VI  e VIII, como outras diretrizes 

relacionadas à Assistência Social. Através dos dados coletados, em visita in lócu, 

verificamos que esta Instituição não possui no seu corpo técnico um quadro qualificado 

para atendimento desta problemática tão complexa nem tampouco uma proposta sócio-

educativa.  
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De acordo com o seu Regimento Interno, esta instituição tem como objetivo “a 

recuperação moral, social e espiritual” [...] “a entidade tem como única regra a fé e 

prática à Bíblia Sagrada”. Observando, ainda, o Regimento, constatamos que os 

critérios de acesso passam “pela entrevista com o pastor e que o [usuário] se 

prontifique a cumprir os itens e normas do Regimento, sob a direção e misericórdia de 

Deus”.  A indisciplina “dos infratores”, segundo o mesmo Regimento será corrigida 

através de “horas extraordinárias de terapia ocupacional ou ainda, restrições de receber 

visitas”. Ainda, no Regimento, está previsto a imposição de “realização de cultos 

evangélicos regulares e diários”, e que as suas ações estão unicamente baseadas em 

dogmas religiosos evangélicos sendo desenvolvidas através de cultos, com presença 

obrigatória dos usuários e seus familiares.  

Observamos, através da análise documental das entidades inscritas no CMAS, 

que destas instituições, apenas uma (Associação Campinense de Diabetes) não está 

inscrita no Conselho e, apesar disso, está sendo beneficiada pela subvenção social. É 

importante ressaltar, ainda, que apenas a inscrição no CMAS não garante que esta 

instituição realmente funcione como prevê a LOAS, demandando deste mesmo 

Conselho, como do órgão gestor da Assistência Social, um acompanhamento para um 

controle permanente do funcionamento destas instituições, pois, ao contrário, 

permanece apenas a função cartorial do Conselho de proceder as inscrições.  

Analisando os Regimentos, as Atas e os demais documentos das instituições 

filantrópicas de Assistência Social inscritas no CMAS, no total de 41, constatamos 

várias concepções de Assistência Social desenvolvidas por estas instituições. Estas 

concepções vão desde caridade, esmolas, favor, correção moral e espiritual até a 

garantia do direito. Esta leitura demonstra tanto uma continuidade, bem como uma 

ruptura com a história da atenção aos pobres no Brasil. 

Os parlamentares também se utilizam deste mecanismo de subvenção social 

para adquirir recursos públicos na utilização de fins eleitoreiros. Isto ocorre na maioria 

dos Estados, beneficiando tanto deputados estaduais, quantos vereadores. É 

importante destacar que na II Conferência Nacional de Assistência Social foi deliberado 

uma proposta do fim da subvenção social para parlamentares, nos três níveis de 

governo e o repasse dos recursos correspondentes aos respectivos fundos, vedando-se 
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a concessão de verbas para Entidades de Assistência Social, a qualquer título, sem que 

seja através do FMAS.   

 

4. 8 Recursos autorizados e executados para investimento na 
Assistência Social no município  previstos nos Planos Plurianuais e 
nas Leis Orçamentárias (1995 - 2002) 

 

 Um dos instrumentos que subsidiaria uma análise mais abrangente acerca do 

período estudado seria Plano Plurianual - PPA do período de 1997–2001 e o de 2002–

2005. A elaboração do PPA está prevista na Constituição Federal de 1988 no Artigo 

165, parágrafo 1º. O PPA é um instrumento de planejamento do Poder Executivo e 

médio e longo prazo, que planeja as despesas e fixa as receitas, envolvendo  quatro 

exercícios financeiros. A Constituição Federal e as Leis Orgânicas dos Estados e 

Municípios estabelecem que o Poder Executivo nas três esferas de governo dê 

continuidade, no primeiro ano de seu mandato, ao PPA do governo anterior e elabore 

um novo PPA para os três anos subseqüentes do governo empossado e o primeiro ano 

do governo que sucederá, de modo que, este instrumento deve expressar o 

planejamento estratégico do governo.  

No entanto, ao analisarmos o PPA do período de 1997 a 2001 do município de 

Campina Grande, a fim de identificarmos o planejamento das receitas e despesas para 

a área da Assistência Social, no tocante às prioridades, indicadores recentes e futuros, 

as ações e a previsão orçamentária, verificamos a indisponibilidade de dados. Este 

Plano não detalha os macro-objetivos – temas, programas e seus respectivos objetivos, 

indicadores recentes e futuros, prioridades, ações e nem os valores financeiros – se 

constituindo em um obstáculo na análise deste instrumento no tocante aos gastos com 

a Assistência Social e com qualquer outra política. No entanto, analisando as Leis 

Orçamentárias Anuais do período, podemos proceder a uma análise mais detalhada 

acerca da previsão de ações e seus respectivos recursos para investimentos 

(construção e ampliação) e custeio (manutenção) para a Política de Assistência Social. 
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TABELA 18 - SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

ANO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO DOTAÇÃO 
INICIAL 

EXECUTAD
O 

1997 IDEM IDEM 
Construção do Centro 

Profissionalizante para Pessoas 
Portadoras de Deficiências 

60.000,00 0,00 

1998 IDEM IDEM 
Construção do Centro 

Profissionalizante para Pessoas 
Portadoras de Deficiências 

269.700,00 0,00 

1999 IDEM IDEM 
Construção do Centro 

Profissionalizante para Pessoas 
Portadoras de Deficiências 

252.442,00 0,00 

2000 IDEM IDEM 
Construção do Centro 

Profissionalizante para Pessoas 
Portadoras de Deficiências 

150.000,00 0,00 

2001 IDEM IDEM 
Construção do Centro 

Profissionalizante para Pessoas 
Portadoras de Deficiências 

60.000,00 0,00 

2002 IDEM IDEM 

Construção do Centro 
Profissionalizante para Pessoas 

Portadoras de Necessidades 
Especiais 

100.000,00 0,00 

TOTAL - - - 892.142,00 0,00 

  Fonte: Balanços Gerais da PMCG. Tabela construída pela autora. 
 

 Consideram-se recursos para investimentos, aqueles destinados à construção, 

ampliação e reforma, assim como aquisição de equipamentos. A tabela 18 evidencia 

que, em relação à subfunção Assistência ao Portador de Deficiência, no tocante ao 

Programa Municipal de Assistência aos Portadores de Deficiência, a ação Construção do 

Centro Profissionalizante - que alias é a única que é apresentada tanto no Quadro 

Demonstrativo de Despesa - QDD da SEMAS, quanto nos Balanços Gerais da PMCG - 

vem sendo prevista desde o ano de 1995. No entanto, o mesmo quadro, baseado no 

mesmo instrumento de análise, mostra que não houve nenhuma execução dos recursos 

orçados para este investimento. Assim, podemos indicar que, na PMCG, através da 

política de Assistência Social, não se verifica nenhuma ação de investimento em relação 

às ações voltadas para as pessoas portadoras de deficiência por todo o período 

estudado.  Embora haja um setor específico na SEMAS, responsável pela organização e 

execução desta política no âmbito da Assistência Social, percebemos, através dos 

balanços, que não há ações e nem conseqüentemente gastos com este público alvo.  
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É importante ressaltar que as ações de habilitação e reabilitação de Pessoas 

Portadoras de Deficiência no município são realizadas pelas instituições não-

governamentais, com recursos oriundos do FNAS, os quais a SEMAS repassa para 

estas Instituições. Todavia, faz-se necessário destacar a demanda reprimida para estes 

serviços, os quais não vêm sendo ampliados nem com recursos da União, nem do 

Estado e nem do Município, desde a sua implantação, nos anos 70.   

 No ano de 2002, a Coordenadoria Municipal das Pessoas Portadoras de 

Deficiência passou a funcionar no organograma da SEMAS, pelo entendimento do 

Executivo e da própria Coordenadoria de que esta seria um órgão atinente apenas aos 

usuários da Assistência Social. Portanto, é lícito questionarmos sobre esta decisão, pois 

o papel da Coordenadoria Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência está 

vinculado a todas as políticas setoriais voltadas as Pessoas Portadoras de Deficiência, 

no município. 
 
TABELA 19 - SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO 

ANO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO DOTAÇÃO 
INICIAL EXECUTADO

1997 Assistência 
ao Idoso IDEM • Construção do Centro de 

Convivência do Idoso 50.000,00 0,00 

• Construção do Centro de 
Convivência do Idoso 110.000,00 0,00 

1998 IDEM IDEM 
• Condomínio da terceira Idade 216.400,00 0,00 

• Construção do Centro de 
Convivência do Idoso 116.063,00 0,00 

1999 IDEM IDEM 
• Condomínio da terceira Idade 162.952,00 0,00 

• Construção do Centro de 
Convivência do Idoso 70.000,00 0,00 

2000 IDEM IDEM 
• Condomínio da terceira Idade 60.000,00 0,00 

2001 - - - - - 

2002 
 IDEM IDEM 

• Aquisição de equipamentos para 
o Centro de Convivência do 
Idoso 

10.000,00 0,00 

Total - - - 795.415,00 0,00 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG 
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Também em relação à subfunção Assistência ao idoso, observamos, no período 

estudado, através da tabela 19, que não houve nenhum gasto com investimentos com 

recursos da Assistência Social para este segmento.  Curiosamente, este é um 

segmento que vem crescendo vertiginosamente no Brasil, necessitando, portanto, de 

atenção especial em todas as políticas públicas setoriais.  

No ano 2000, a Prefeitura Municipal de Campina Grande adquiriu um imóvel, no 

valor de R$ 269.999,9126 para o funcionamento do Centro de Convivência do Idoso.  

Este valor não aparece como executado na tabela acima, pois não foi originado da 

dotação orçamentária da SEMAS. Em relação à fonte de recursos para esta aquisição, 

não foi possível, através dos dados disponíveis, identificar qual a origem desse recurso 

uma vez que não há registro nos Balanços Gerais da PMCG da aquisição deste imóvel.   

 O Centro de Convivência do Idoso é um Serviço de Ação Continuada que tem o 

objetivo de atender à pessoa idosa, promovendo o fortalecimento de práticas 

associativas, produtivas e promocionais, de forma a favorecer a melhoria de sua 

convivência na família e na comunidade 27. 

Através desse nosso estudo,  podemos afirmar  que o imóvel adquirido não está 

de acordo com as determinações das orientações técnicas e de engenharia da ex-SAS, 

em relação ao aspecto físico, por se tratar de um público alvo em condições especiais 

que são os idosos. Em relação à área física e instalações deste tipo de serviço, 

recomenda-se que as “instituições a atender os idosos deverão ser, preferencialmente, 

em construções horizontais [...] e que [...] os prédios deverão dispor de meios que 

possibilitem o rápido escoamento, em segurança, aos usuários” (CARVALHO, et. al, 

1998, p. 70).  

 Desse modo, verificamos  que o Centro de Convivência do Idoso do município de 

Campina Grande fere esta recomendação, pois o imóvel foi planejado para funcionar 

como residência, possuindo escadas e não  rampas, o que dificulta o acesso de quem 

precisa se locomover em cadeiras de rodas. Outro aspecto negativo do Centro diz 

                                                           
26 Segundo informações do Setor de Patrimônio da PMCG. 
27 Para maiores detalhes ver a Portaria nº 2.874, de 30 de agosto de 2000 que trata das ações da SEAS 
para os Serviços de Ação Continuada. 
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respeito à sua localização, pois está situado quase na zona rural, numa área muito 

distante do Centro da Cidade, dificultando o acesso dos idosos. Não atende também às 

exigências das instalações sanitárias, uma vez que os sanitários não possuem barras 

de apoio instalados a 80 cm do piso e afastadas 5 cm da  parede. As portas dos 

sanitários desta instituição devem abrir para fora e devem ser instaladas de forma a 

deixar vãos livres de 30 cm na parte inferior (CARVALHO, et. al, 1998, p.71), o que não 

acontece no referido Centro  do Idoso, uma vez que esta construção foi planejada para 

servir como uma moradia  comum.  

Outra observação a ser destacada, ainda em relação ao Centro de Convivência 

do Idoso, diz respeito ao seu gerenciamento. O planejamento e a execução das ações 

do Centro passaram a ser gerenciadas por uma instituição evangélica - Associação 

Evangélica de Ação Social da Paraíba (AEASP), através de uma subvenção social no 

valor de R$ 3.000,00 mensais, pelo Termo de Convênio nº 004/2000, entre esta e a 

SEMAS.  As ações desenvolvidas no Centro de Convivência no período observado 

ferem a LOAS, a Lei do Idoso, a portaria nº 2.874 de 30 de agosto de 2000, as quais 

tratam das recomendações da SEAS para os serviços de ação continuada.  

Considerando o que determinam essas legislações, verificamos no Centro de 

Convivência do Idoso uma orientação de cunho religioso–evangélico, em detrimento 

dos direitos de liberdade de religião de qualquer cidadão e dos idosos, em particular, 

como prevê a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, uma vez que o Centro 

exigia, como critério de acesso e de permanência, a adesão do idoso à religião 

evangélica e aos seus dogmas, práticas e valores.  

As ações previstas para serem realizadas neste serviço de atenção ao idoso 

eram desvirtuadas em função dos interesses e orientações religiosas da instituição que 

administrava o Centro. Os idosos não podiam manifestar suas opções culturais, 

religiosas e afetivas. Atividades como música e dança eram proibidas, ou seja, somente 

eram permitidas manifestações de natureza religiosa. 

A partir de 2001 houve uma mudança de gestão da Secretaria Municipal de 

Assistência Social no município, quando esta começou a ser responsável pelo 

gerenciamento das ações realizadas no Centro, introduzindo ali uma nova metodologia 

de funcionamento. 



PEREIRA, Jordeana Davi. O (DES) FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE  
CAMPINA GRANDE - PB (1997 - 2002):  a incompatibilidade  entre os preceitos legais e a agenda política de ajustes 

161

 No que diz respeito à subfunção, Atenção à Criança e ao Adolescente, 

percebemos que  os recursos para investimento não têm uma configuração diferente 

das demais subfunções. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a 

Criança e o Adolescente devem ter prioridade absoluta nos gastos sociais públicos. 

Também de acordo com a LOAS, no seu Artigo 2º, que trata de seus objetivos, 

estabelece o seguinte: “I - proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 

e à velhice e II - o amparo às crianças e adolescentes carentes” (BRASIL, 1993).  

Observando a Tabela 20 a seguir, no tocante à previsão e execução de recursos 

para a Política de Assistência Social voltados para o público alvo criança e adolescente, 

vemos que no período estudado, não foi gasto no município nenhum recurso para 

investimento nesta área. Embora prevista a Construção de Centros Profissionalizantes 

e de Galpões de arte e cultura, não houve nenhuma execução financeira, o que nos 

permite afirmar que esta ação tão importante e tão urgente, que é a profissionalização 

dos adolescentes, é ainda muito frágil e quase inexistente na Política de Assistência 

Social, no município de Campina Grande. 

 
TABELA 20 - SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

ANO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO DOTAÇÃO 
INICIAL 

EXE- 
CUTADO 

1997 
Assistência à 
Criança e ao 
Adolescente 

Atenção 
especial à 

Criança e ao 
Adolescente 

- - - 

• Centro de Formação e capacitação 
de Crianças e Adolescentes; 183.000,00 0,00 

• Galpão de Ofício e Cultura; 350.000,00 0,00 
• Restauração das Casas de 

Convivência de meninos e meninas; 327.000,00 0,00 
1998 IDEM IDEM 

• Obras e instalações no Centro do 
Pequeno Trabalhador 40.500,00 0,00 

 
• Galpão de Oficio e Cultura; 22.554,00 0,00 
• Centro de Formação e capacitação 

de Crianças e Adolescentes; 177.954,00 0,00 

• Obras e instalações e 
equipamentos para Casa de 
Atendimento de Meninos e 
Meninas; 

80.278,00 0,00 1999 IDEM IDEM 

• Obras e instalações no Centro do 
Pequeno Trabalhador 62.000,00 0,00 

• Galpão de Oficio e Cultura 70.000,00 0,00 
2000 IDEM IDEM • Centro de Formação e capacitação 

de Crianças e Adolescentes; 70.000,00 0,00 
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• Galpão de Oficio e Cultura 30.000,00 0,00 
2001 IDEM IDEM • Obras e instalações na Casa de 

Atendimento a meninos e meninas 20.000,00 0,00 

• Galpão de Ofício e Cultura 5.000,00 0,00 

2002 IDEM IDEM • Aquisição para Equipamentos para 
a Casa de Atendimento de Meninos 
e Meninas 

10.000,00 0,00 

Total - - - 1.458.286,0
0 0,00 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG. Elaborada pela autora. 

 

 

4. 8. 1 Recursos Orçados e Executados para custeio 
(manutenção e pagamento de pessoal) por subfunção e por 
elementos de despesa da Política de Assistência Social em Campina 
Grande 

 

 

São considerados recursos de manutenção aqueles destinados a gastos com 

material de consumo, serviços de terceiros e encargos, material permanente e 

remuneração de serviços pessoais.  

Nos recursos para manutenção, as tabelas 21 a 25 apresentam recursos 

oriundos do FNAS e do Tesouro municipal, pois os recursos deste Fundo que são 

oriundos do governo Federal, não vêm financiando recursos para investimento no período 

estudado no município, se mantendo na série histórica de apenas manutenção, em 

consonância com as pesquisas de Cordeiro (2000), que mostra em seu estudo realizado 

na PUC/SP, que os recursos de Assistência Social de 1994 a 1997 para investimento 

representaram 0%. 
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TABELA 21 - PREVISÃO X REALIZAÇÃO DE RECURSOS DE MANUTENÇÃO COM A 
SUBFUNÇÃO ATENDIMENTO Á PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA COM RECURSOS 
DO TESOURO MUNICIPAL E DO FNAS 

FNAS RECURSOS PRÓPRIOS 
ANO 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DESPESA 
REALIZADA % DOTAÇÃO 

INICIAL 
DESPESA 

REALIZADA % 

1997 * 272.583,00 272.583,00 100 - - - 
1998 272.583,00 272.583,00 100 15.000,00 0,00 0,0 
1999 272.583,00 272.583,00 100 16.478,00 0,00 0,0 
2000 272.583,00 272.583,00 100 10.000,00 0,00 0,0 
2001 272.583,00 272.583,00 100 10.000,00 0,00 0,0 
2002 272.583,00 272.583,00 100 35.000,00 0,00 0,0 

TOTAL 1.635.498,00 1.635.498,00 100 86.478,00 0,00 0,00 
Fonte: Balanços Gerais da PMCG e do FMAS. Elaborado pela autora. 

Não foi possível verificar nos Balanços Gerais da PMCG os recursos destinados à manutenção da 
subfunção Atenção à pessoa portadora de deficiência neste ano. 
 
 
 Em relação aos recursos para manutenção para a subfunção Atenção às 

pessoas portadoras de deficiência, a Tabela 21 revela, no mínimo dois problemas: o 

congelamento dos recursos oriundos do FNAS para atendimento a este segmento, em 

detrimento do aumento da demanda e o valor destinado do Tesouro Municipal para esta 

rubrica que, além de ser irrisório, sequer foi executado em nenhum ano do período 

estudado. 
 

TABELA 22 - PREVISÃO X REALIZAÇÃO DE RECURSOS COM MANUTENÇÃO NA 
SUBFUNÇÃO ATENÇÃO À PESSOA IDOSA COM RECURSOS DO TESOURO 
MUNICIPAL E DO FNAS 

FNAS RECURSOS PRÓPRIOS 
ANO DOTAÇÃO 

INICIAL 
DESPESA 

REALIZADA % DOTAÇÃO 
INICIAL 

DESPESA 
REALIZADA % 

1997* 52.425,60 52.425,60 100 - - - 
1998 52.425,60 52.425,60 100 5.000,00 0,0 0,0 
1999 52.425,60 52.425,60 100 4.531,00 0,0 0,0 
2000 52.425,60 52.425,60 100 - - - 
2001 52.425,60 52.425,60 100 60.000,00 0,00 0,0 
2002 52.425,60 52.425,60 100 35.000,00 1.900,00 0,05 

TOTAL 314.550,60 314.550,60 100 104.531,00 1.900,00 0,18 
Fonte: Balanços Gerais da PMCG e do FMAS. Elaborado pela autora. 
*Não foi possível verificar nos Balanços Gerais da PMCG os recursos destinados à manutenção da 
subfunção Atenção ao Idoso neste ano. Neste ano foi autorizado na Lei Orçamentária Anual recurso no 
valor de R$ 100.000,00 para Construção do Centro de Convivência do Idoso como mostra a tabela 19. 
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Em relação aos recursos de manutenção para o segmento de Atenção à Pessoa 

Idosa a Tabela 22 evidencia tanto um congelamento dos recursos oriundos do FNAS 

como a incipiência de gastos com a política da terceira idade, com recursos do tesouro 

municipal, tanto o previsto quanto o realizado, em que durante o período estudado 

somente chegou a 0,18%, em detrimento de uma demanda que vem, cada vez mais, 

crescendo no Brasil e, especificamente, no município de Campina Grande, 

necessitando, portanto, de serviços assistenciais em função do acirramento da pobreza, 

das ínfimas aposentadorias e situações familiares precárias. 

 
TABELA 23 - PREVISÃO X REALIZAÇÃO DE RECURSOS COM A MANUTENÇÃO NA 
SUBFUNÇÃO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM RECURSOS DO 
TESOURO MUNICIPAL E DO FNAS 

FNAS RECURSOS PRÓPRIOS 
ANO 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DESPESA 
REALIZADA % DOTAÇÃO 

INICIAL 
DESPESA 

REALIZADA % 

1997 550.349,00 550.349,00 100 60.00,00 5.592,00 9,32 
1998 550.349,00 550.349,00 100 525.000,00 33.303,00 6,34 
1999 550.349,00 550.349,00 100 241.566,00 16.158,00 6,68 
2000 550.349,00 550.349,00 100 122.000,00 92.374,23 75,71 
2001 - 1.030.883,00 100 380.000,00 265.832,00 69,95 
2002 1.985.349,00 1.761.387,00 100 315.000,00 100.684,40 31,96 

TOTAL 4.186.745,00 4.443.317,00 100 1.643.566,00 513.943,63 31,27 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG e do FMAS. Elaborado pela autora. 

 

Em relação à subfunção Atenção à Criança e ao Adolescente, no tocante a 

Política de Assistência Social, a tabela 23 nos mostra um aumento de recursos oriundos 

do FNAS, a partir do ano de 2001. É importante salientar que a partir deste ano foi 

implantado no município vários programas de âmbito federal, voltados para este público 

alvo, tais  como: Sentinela, Núcleo de Apoio a Família,  PETI e Agente Jovem. 

Entretanto, todos os recursos  oriundos do FNAS são utilizados em manutenção e não 

em investimento. De 1997 a 2000, os recursos para o SAC se mantêm na mesma série 

histórica, ou seja, congelados. 

Em relação aos recursos do tesouro municipal,  chamam a nossa atenção os 

exercícios de 2000 a 2002, quando a dotação realizada chega a aproximadamente 60% 
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da dotação prevista. Isto pode ser explicado pelo aumento dos programas, os quais o 

município tem que dar a contrapartida financeira de do mínimo 10%, bem como a 

implantação dos Conselhos Tutelares na área norte e sul. 

No ano de 2002, foi implantado o segundo Conselho Tutelar no município de 

Campina Grande. Dos recursos executados, neste ano, para a subfunção Criança e 

Adolescente, observamos que 97% foram destinados à implantação e manutenção de 

um Conselho e à manutenção do já existente. 

Faz-se necessário apontarmos a diferença entre contrapartida e co-

financiamento da Política de Assistência Social.  O co-financiamento é a destinação de 

recursos próprios para serem gastos com os serviços, programas e benefícios da 

Assistência Social, bem como formulá-los  com a concepção de Assistência Social que 

o município adota. Já a contrapartida consiste em apenas destinar um percentual, que 

normalmente é de 10% do valor total do projeto financiado pela União, para aquele 

programa ou serviço já definido pelas outras instâncias de gestão.  O que percebemos, 

através dos dados, é que o município, bem como o Estado da Paraíba, vem adotando 

apenas a contrapartida de recursos, não cumprindo com as suas funções de co-

financiador desta política.  

 
TABELA 24 - PREVISÃO X REALIZAÇÃO DE RECURSOS COM A SUBFUNÇÃO FOMENTO 
AO TRABALHO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL E DO FNAS 

FNAS RECURSOS PRÓPRIOS 
ANO DOTAÇÃO 

INICIAL 
DESPESA 

REALIZADA % DOTAÇÃO 
INICIAL 

DESPESA 
REALIZADA % 

1997 0,00 0,00 0,00 50.000,00 6.000,00 12 
1998 0,00 0,00 0,00 39.000,00 3.000,00 7,6 
1999 0,00 0,00 0,00 329.680,00 24.135,00 7,3 
2000 0,00 0,00 0,00 205.000,00 162.634,48 79 
2001 0,00 0,00 0,00 120.000,00 9.982,00 8,31 
2002 0,00 0,00 0,00 223.000,00 0,00 0,0 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 966.680,00 205.751,00 21,28 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG e do FMAS. Elaborado pela autora. 
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As ações consideradas de fomento ao trabalho na Secretaria de Assistência 

Social, constituem-se nas unidades de produção para geração de renda, tais como: 

Lavanderias públicas, cozinha experimental, Galpão de Ofício e Cultura e capacitação 

de mão-de-obra. 

A LOAS no seu artigo 2º, inciso III, prevê como um dos seus objetivos a 

promoção da integração ao mercado de trabalho.  Entretanto, observamos na tabela 24 

a inexistência de dotação orçamentária da União para esta subfunção, bem como a 

insipiente dotação inicial do tesouro municipal e a sua execução, chegando no ano de 

2002 a não executar nenhum valor do orçado. 

 
TABELA 25 - PREVISÃO X REALIZAÇÃO DE RECURSOS COM O ELEMENTO DE DESPESA - 

AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (AJUDAS)  

ANO 
DOTAÇÃO 

INICIAL 
(A) 

CRÉDITOS 
ADICIONAIS 

(B) 
ANULAÇÕES

(C) 
DESPESA 

AUTORIZADA 
(D) 

DESPESA 
EMPENHADA 

(E) 
PERCENTUAL

(D/E) 

1997 10.000,00 - - 110.000,00 88.398,00 80,36 

1998 160.000,00 - - 160.000,00 58.870,00 36,79 

1999 220.000,00 200.000,00 - 320.000,00 201.756,69 63,04 

2000 190.000,00 284.533,00 - 474.533,00 436.450,00 91,97 

2001 210.000,00 - - 210.000,00 147.906,60 70,43 

2002 143.000,00 82.000,00 - 118.107,00 110.330,00 93,34 

TOTAL 933.000,00 566.533,00 - 1.392.640,00 1.043.410,00 74,92 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG e do FMAS. Elaboração própria.  

 

Este elemento de despesa (auxílio financeiros a pessoas físicas) apresentado 

nos Balanços Gerais da PMCG está contemplado em várias classificações 

programáticas, as quais se caracterizam pela subfunção Assistência Comunitária.  

Se observarmos as tabelas que tratam de previsão e execução de recursos 

financeiros para manutenção (Tabela 21 a 25), verificaremos que a tabela 25 foi a que 

teve maior empenho, alcançando uma média de 74,92%. Contudo,  faz-se necessário 

verificar a sua execução.  Se observarmos o ano de 2000,  que foi um ano eleitoral, 

este empenho é  cerca de 91,97%. Estes dados demonstram por si sós, a concepção 

de Assistência Social adotada no município de Campina Grande, ainda identificando-a 
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com ajudas pontuais, assistencialismo e favor, o que pressupõe o uso político e privado 

dos recursos públicos destinados à Assistência Social.  

 
 

4. 8. 2 Recursos Orçados e Executados destinados à 
manutenção dos Conselhos Municipais vinculados a SEMAS 
 

Apesar de a maioria dos Conselhos Municipais de gestão vinculados à SEMAS 

terem sido criados desde o ano de 1995, somente foram destinados recursos na Lei 

Orçamentária Anual para esta unidade orçamentária, a partir do ano de 1998, como 

demonstra a tabela 26, sendo organizados todos numa única classificação, ou seja, não 

foi detalhado para cada Conselho. Este detalhamento somente começou a acontecer 

no exercício de 2002, como mostra a tabela 27, a qual nos permite perceber a dotação 

inicial e a execução orçamentária. 
 
TABELA 26 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL E EXECUTADA PARA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS DE GESTÃO VINCULADOS A SEMAS (1998-2001)  (R$ 1.000,00) 
 

 Fonte: Balanços Gerais da PMCG e do FMAS. Elaboração própria.  
*DI – Dotação inicial 
DR** - Dotação realizada 
 

No ano de 1998, foi prevista uma dotação no valor de R$ 20.000,00, como 

mostra a tabela 26, para manutenção de todos os Conselhos vinculados à SEMAS, sem 

detalhamento nos Balanços Gerais da PMCG deste ano, dos valores orçados e 

executados por Conselho. Por outro lado, apesar de orçada a quantia de R$ 20.000,00 

e de ter sido empenhado R$ 7.600,00, não há registros da execução / destino destes 

recursos. 

1998 1999 2000 2001 
ITEM 

DI* DR** % DI DR % DI DR % DI DR % 

Todos 
os 

Conse-
lhos 

20.000 
 
 
 

7.600 36 84.000 6.400 0,76 40.000 29.990 74,0 81.000 23.200 28,0
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No ano de 1999, foi prevista uma dotação orçamentária no valor de R$ 84.000,00 

para manutenção - novamente numa única classificação funcional - de todos os 

Conselhos vinculados à SEMAS. Sendo empenhada apenas a quantia de R$ 6.400,00. 

Já no ano de 2000, foi prevista uma dotação orçamentária inicial no valor de R$ 

20.000,00, sendo suplementado com um crédito no igual valor de R$ 20.000,00, 

totalizando uma dotação na ordem de R$ 40.000,00. No entanto, deste valor apenas foi 

empenhada a quantia de R$ 29.990,18. 

No ano de 2001,  foi previsto uma dotação orçamentária no valor de R$ 

81.000,00 para todos os Conselhos vinculados à SEMAS, sendo empenhada apenas a 

quantia de R$ 23.200, 00.  
 
TABELA 27 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL E REALIZADA PARA MANUTENÇÃO 
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO VINCULADOS A SEMAS (R$ 1.000,00) 

ANO          2002 
CONSELHOS 

DI* DR** % 

CMAS 28.000 7.600 27,14 

CMI 20.000 0,00 0,0 

CMDCA 50.000 2.900 5,8 

CMPDD 20.000 0,00 0,0 

TOTAL 118.000 10.500,00 27,82 

Fonte: Balanços Gerais da PMCG. Elaborado pela autora. 
*Dotação Inicial 
** Dotação realizada 

 

 

Constatamos, a partir do exercício de 2002, uma melhor metodologia na 

elaboração dos Balanços Gerais da PMCG, quando passam a especificar a 

classificação institucional funcional programática. Esta alteração facilitou a prestação de 

contas e o seu melhor entendimento, nos permitindo identificar a dotação orçamentária 

destinada para cada Conselho setorial vinculado a SEMAS. Os dados do ano 2002 

evidenciam uma maior dotação orçamentária destinada à manutenção destes 

Conselhos Municipais vinculados à SEMAS, totalizando um valor de R$ 118.000,00, ou 

seja, 42,03% a mais que no ano 2001 e 85% a mais que o ano de 2000.  
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No entanto, os dados da mesma tabela revelam que a sua execução foi 

insignificante, perfazendo apenas  um valor de R$ 10.500,00 para o total dos 

Conselhos, valendo ressaltar que, no tocante ao Conselho Municipal do Idoso e ao 

Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência, não houve nenhuma 

execução orçamentária. Quanto ao Conselho Municipal de Assistência Social, dos 

recursos orçados somente foram empenhados 27,14%. Quanto ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, este percentual foi de 5,08%. 

Entendemos que a democratização da gestão pública passa inequivocadamente 

pela priorização das ações que valorizem a participação e o controle social, como é o 

caso dos espaços dos Conselhos de Gestão.  Curiosamente, em Campina Grande é 

invocado, nos discursos oficiais do Executivo, o fortalecimento da Participação Social, 

quando, na prática, o que observamos é um “boicote” ao funcionamento dos Conselhos, 

que passa, para além de outras determinações, pela ausência de garantia mínima de 

recursos para a sua manutenção, enquanto espaço autônomo de controle social.  

No município em tela, esta execução dos recursos orçados para a manutenção 

dos Conselhos não vem ocorrendo a contento, como já evidenciamos acima, 

comprometendo, dessa forma, o seu funcionamento nas dimensões administrativas e, 

principalmente, na dimensão política, fragilizando as condições objetivas necessárias à 

participação e ao controle social. 

A partir deste resgate do contexto sócio-histórico, político e econômico em que 

vem se forjando a Política de Assistência Social no Brasil, no Estado da Paraíba e, 

especificamente, no tocante ao seu financiamento no município de Campina Grande, já 

podemos destacar alguns desafios que se apresentam para a consolidação desta 

política no tocante  ao seu financiamento: 

 rompimento com a cultura do clientelismo e do favoritismo predominantes nesta 

área; 

 maior aporte financeiro da União, do Estado e do tesouro municipal para a 

Política de Assistência Social; 

 execução orçamentária dos recursos alocados no FMAS exclusivamente para a 

Política de Assistência Social, bem como ampliação de outras fontes; 
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 vinculação de um percentual fixo do orçamento da seguridade social no âmbito 

da União e do orçamento fiscal nas esferas estadual e municipal, que atenda as 

necessidades sociais, como determina os princípios da LOAS, em detrimento 

das necessidades econômicas; 

  garantia da transferência para os Fundos, de todos os recursos destinados à 

Política de Assistência Social, nas três esferas de governo, de forma regular e 

automática; 

 alocação de recursos do tesouro estadual para o FEAS e conseqüentemente o 

estabelecimento de critérios sócio-econômicos para  partilha destes  recursos 

para os municípios paraibanos; 

 revisão dos valores das per capita pagas aos serviços, programas e projetos  da 

Política de Assistência Social;  

  exercício da co-gestão na definição, acompanhamento e controle da execução 

do orçamento, nas três esferas de governo.   

Assim, esperamos que as reflexões  aqui expostas, certamente não conclusivas, 

assumam uma relevância e uma função social no sentido de suscitar possíveis 

intervenções  e contribuir para a análise e transformações  qualitativas na Política de 

Assistência Social. 
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Este trabalho pretendeu obter uma aproximação e compreensão da política de 

Assistência Social, através da problemática do seu financiamento, elucidando os 

avanços e os impasses políticos e econômicos que a mesma vem enfrentando para o 

alcance do estatuto de política pública previsto no plano jurídico. Buscamos esta 

compreensão, através da problematização da configuração  atual do capitalismo e, 

conseqüentemente, do papel do Estado, evidenciando a dinâmica de seu financiamento 

pós - LOAS.  

Para isto, partimos de um pressuposto central da incompatibilidade entre as 

garantias legais previstas nas legislações referentes à Assistência Social e à conjuntura 

de ajustes econômicos nos anos 90. Observa-se a partir daí,  a desregulamentação da 

Constituição de 1988: a quebra de direitos sociais, a redução do mínimo de proteção ao 

trabalho, abrindo caminho ao pleno domínio do mercado que impõe a esta política, 

como as demais políticas sociais, um contingenciamento dos gastos sociais, destruição 

dos serviços públicos, e, conseqüentemente, um acirramento da pobreza e das 

desigualdades sociais, sendo estas questões enfrentadas pela via da “refilantropização” 

social.  

A Assistência Social alcançou no Brasil status de política pública, a partir da 

Constituição de 1988, quando a reconhece como política de seguridade social, 

desmercadorizável, com gestão participativa e com fontes definidas de financiamento. 

Estas conquistas, entretanto, foram implementadas num contexto político e econômico  

adverso, de ajuste fiscal com implicações político-ideológicas que demarcam as atuais 

tendências no trato aos pobres de retorno da filantropia sob a égide do ideário 

neoliberal. 

É possível afirmar, através do nosso estudo, que o financiamento desta política 

pós - LOAS, vem sendo marcado por regressividade e contingenciamento, sendo suas 

fontes oriundas mais do trabalho do que do lucro.  Apesar de se registrar um aumento a 

cada ano de recursos alocados no FNAS, observa-se que este crescimento se deu em 

função da expansão do Benefício de Prestação Continuada, o qual se baseia  em 

critérios bastante restritivos e focalizados. Os recursos destinados aos serviços de ação 
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continuada - SAC  já existentes na antiga LBA e aos programas criados pós-LOAS, vêm 

sendo cada vez mais contingenciados, focalizados e descontinuados.  

Outro aspecto que  destacamos na nossa análise é a apropriação dos recursos 

da seguridade social pelo governo federal para cumprir outras rubricas que não são da 

seguridade social, como pagamento da dívida externa e interna, sendo com isto 

subtraído os recursos da seguridade e servindo de argumento para o seu 

desmantelamento, bem como sua privatização. Também neste trabalho, denunciamos a 

ínfima participação da assistência social nos recursos da seguridade social, que não 

chegam a representar nem 2% do total, ao longo do período estudado, revelando um 

esvaziamento e uma negação desta política no âmbito da seguridade social como está 

prevista na Constituição Federal de 1988 e na LOAS.  

As ações adotadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso revelam o 

inexpressivo avanço no trato da Assistência Social como direito social. Este governo, 

nos seus dois mandatos, desrespeitou a LOAS, nos seus princípios e diretrizes, não 

reconhecendo a Assistência Social como política pública, o que é evidenciado pelas 

edições de várias medidas provisórias e outras iniciativas administrativas, políticas e 

econômicas que contribuíram para fragilizar, ainda mais, a Assistência Social como 

direito de cidadania e dever do Estado, evidenciando a obediência destes governos as 

receitas do Consenso de Washigton  para os países de terceiro mundo. 

São ataques que  restringem cada vez mais a política de Assistência Social, 

tornando-a mais focalizada e seletiva. Como alerta Pereira (1997), “perversamente 

focalizada”, produzindo efeitos contrários ao que previa produzir, que é a inclusão social 

e o alcance dos seus destinatários às demais políticas setoriais. 

No período analisado, a Política de Assistência Social não foi implementada 

efetivamente como manda a legislação em todas as suas dimensões No que diz 

respeito ao redesenho da gestão das políticas sociais no Brasil pós-88, que privilegia a 

descentralização político-administrativa e financeira, nos anos 90 houve uma verdadeira 

recentralização dos recursos pelo governo federal, através da criação de fundos 

especiais, como o Fundo de Estabilidade Fiscal, o Fundo Social de Emergência, e em 

vigor, a Desregulamentação dos Recursos da União com objetivos claros de obter o 
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ajuste nas contas públicas e alcançar o superávit fiscal tão cobrado pelos credores 

externos e internos.  

Relacionando as garantias legais de 1988, sobretudo, no tocante aos direitos 

sociais e seu modelo de gestão, que desenha condutos da democracia participativa, a 

análise realizada nesta pesquisa mostra que não apenas estas garantias tiveram 

resultados medíocres, como também não foram  capazes nem mesmo de garantir o que 

se havia conquistado, tornando as populações pauperizadas ainda mais vulneráveis do 

que estavam na década de 80.  Entre outros fatores, podemos evidenciar três que, no 

nosso entendimento são mais determinantes: efeitos do ajuste econômico, como 

resultado da crise do desenvolvimento capitalista em nível mundial e local, cerco 

conservador que obstou a regulamentação de muitos direitos previstos na lei, como 

também alterou alguns avanços importantes e mesmo desmontaram outros. 

Acrescenta-se ainda  a satanização do Estado, através da devastação dos serviços 

públicos,  iniciada no governo Collor  e  consolidada no governo Fernando Henrique 

Cardoso. 

A professora Amélia Cohn (1999) nos traz um balanço analítico do conjunto das 

políticas sociais que foram implantadas desde 1995, que evidencia um período de 

efetiva mudança no tratamento da questão social, que  aponta para  redução da 

questão social à questão da pobreza e às políticas sociais à questão da parca 

disponibilidade de recursos orçamentários para o setor, no geral associado  a uma 

concepção  dos serviços públicos  estatais como perdulários, dada a sua própria 

natureza.  Isto está muito presente em afirmações   dos nossos governantes, tais como 

“o  Brasil não gasta  pouco com a área social, ao contrário, gasta muito mal”. Esta 

concepção do desperdício de recursos públicos tem servido  de justificativa demasiada 

na aposta da participação e do controle social, como se o problema dos recursos fosse 

somente de gestão, racionalidade  e eficiência,  retirando  o montante de recursos do 

debate.  Como expressão desta concepção  ilustraremos o  depoimento da Sra. Rute 

Cardoso, na época Presidente do Comunidade Solidária,  no qual afirmava que “se 

jogássemos os recursos destinados aos programas sociais de avião, chegaria com mais 

eficiência que via burocracia, em virtude da corrupção institucional”.  
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Podemos, então, afirmar  que há um fosso enorme entre a ampliação dos direitos 

sociais universais garantidos legalmente e o escopo da Proteção e desenho de políticas 

focalizadas, seletivas e privatizadas. No tocante especificamente à Assistência Social, 

podemos indicar o seu esvaziamento na década de 90, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso e neste início do século XXI, no governo de Luis Inácio Lula da Silva. 

Somente nos primeiro quatro meses de 2004 o país acumulou um superávit primário de 

R$ 32,429 bilhões, equivalente a 6,35% do PIB,  estando portanto, perto da meta  de 

R$ 32,6 bilhões acertada com o FMI para o período de  janeiro a junho  (Jornal Estadão 

/ Caderno  Economia, 28 de maio de 2004)  . 

A agenda universalista de direitos esgotou-se antes mesmo de ter sido 

implementada, em função das contradições internas, da crise fiscal do Estado e da 

ofensiva neoliberal. Nas palavras do professor Zaidan (2000) estaríamos aí diante de 

uma política branda, paulatina de privatização dos bens e serviços públicos, na qual 

prevalece o paradigma do cidadão-cliente ou do cidadão –consumidor – ao pressupor a 

mercantilização extrema da oferta e produção desses bens e serviços públicos e 

submetê-los à escolha individual – atenta contra os pilares clássicos de cidadania 

social: a universalidade, eqüidade e o acesso irrestrito aos bens e serviços de consumo 

coletivo. Dessa forma, temos  grandes desafios a enfrentar na luta em defesa do 

padrão de proteção social, estabelecido na Constituição de 1988.  

A pesquisa indica que no período analisado o reordenamento da Assistência 

Social na Paraíba e em Campina Grande foi marcado pela  lentidão,  fragmentação,  

paralelismo, bem como a assimetria entre o que pressupõe o processo de 

municipalização e as condições efetivas dos Estados e Municípios. 
Em relação, especificamente, à nossa unidade empírica de análise, o município 

de Campina Grande, ao longo da investigação, observamos como vêm se dando a 

implantação da política de Assistência Social. Considerando a inovação legal e 

conceitual da Assistência Social a partir de 1993, com a LOAS, situando-a no tripé da 

Seguridade Social, a demanda a ser atendida no município e a sua complexidade, 

inferimos que esta política ainda não alcançou, neste município, no âmbito 

governamental e não governamental, o estatuto de política pública de direito do cidadão 

e dever do Estado, como estabelece a Constituição Federal de 1988 e a LOAS.  
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Os dados evidenciam que esta política vem recebendo uma das menores 

dotações orçamentárias do município, correspondendo a um total de aproximadamente 

2,2% do orçamento global, no período estudado. Orçamento este menor duas vezes 

que o orçamento da Secretaria de Governo e Articulação Política, ligada ao Gabinete 

do Prefeito, secretaria esta, que não tem o papel de executar programas e projetos 

como a Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Reforçando esta observação, verificamos que Secretarias que não são 

responsáveis pela execução direta de programas e serviços como a Secretaria da 

Fazenda, absorvem em torno de 19% do orçamento público municipal 

Desse modo, constatamos, ainda, que além da insuficiente dotação orçamentária 

destinada para esta política, historicamente, nem sequer esta chega a ser executada na 

sua totalidade, sofrendo várias anulações ao longo dos anos.  

Ainda  apresentamos nesta análise o uso privado dos recursos  da Assistência 

Social, através das subvenções sociais, que são estratégias utilizadas pelos governos 

para atenderem as demandas políticas das instituições não governamentais, e que nem 

sempre são entidades de Assistência Social. Outro agravante nas subvenções sociais é 

que são a maioria destinadas em anos eleitorais e não são submetidas à análise e 

aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social.  

Outro aspecto importante que destacamos, diz respeito às proposições de critérios 

para transferência aos municípios dos recursos oriundos do tesouro estadual. É  bom 

salientar que os recursos alocados no Fundo Estadual de Assistência Social são 

somente aqueles oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, para repasse aos 

municípios que ainda se encontram na gestão estadual. Segundo dados do 

Departamento Financeiro do Fundo Estadual de Assistência Social, o Estado da 

Paraíba não aloca recursos neste Fundo, e, conseqüentemente, não tem critério de 

transferência destes recursos para os municípios. 
No que se refere à gestão participativa no município estudado, podemos indicar que 

esta ainda é insipiente, e na Assistência Social ainda é mais fragilizada. Os canais  

institucionalizados de participação e controle social que existem ainda funcionam muito 

formal e cartorialmente, necessitando romper e avançar no seu papel. Isto pode ser 

explicado pela forma como o município vem sendo governando nestes últimos vinte 
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anos, por uma só família com traço  populista,  cooptador e autoritário. Este cenário 

político é bastante desfavorável ao processo de municipalização,   entendido como 

processo de  partilha de poder, uma vez que estas relações  são marcadas pelo 

autoritarismo,    relações pessoais e familiares, comprometendo a qualidade de todo 

este processo.    
Dessa forma, estudar o financiamento das políticas sociais no Brasil e 

especificamente nos municípios oferece, portanto, um campo vasto de análise, no 

sentido de elucidar a concepção política econômica assumida pelos governos (nas três 

esferas de governo),  o redirecionamento dos gastos públicos, bem como as disputas 

políticas em prol do fundo público.  

A pesquisa ora apresentada revelou que a definição e a execução orçamentárias da 

Política de Assistência Social no  Brasil e,  especificamente, no município de Campina 

Grande-PB não vêm contribuindo com mudanças significativas para o alcance da 

Assistência enquanto política de inclusão social, evidenciando ainda a manutenção da 

tradição política com traços clientelistas e de favor no trato desta política. Esta 

constatação foi apresentada na exposição e análise dos dados e nestas considerações 

finais, onde buscamos pontuar alguns fatores presentes na realidade deste município, 

que vêm contribuindo para este desempenho. Os resultados da pesquisa comprovaram 

a necessidade de um maior aporte financeiro para o avanço nesta política para que ela 

possa cumprir o seu papel de política garantidora de direitos sociais 

Com este trabalho, esperamos ter oferecido uma contribuição acerca do 

financiamento da Política de Assistência Social, a partir da análise de suas fontes, 

montantes  e  gastos, evidenciando o contingenciamento dos gastos, bem como a 

lógica de sua destinação. Esta, inquestionavelmente, se constitui um espaço 

privilegiado para compreender os conflitos em prol do fundo público, especificamente 

nesta política setorial, que precisa urgentemente ter mais “lobby” em sua defesa. 

Esperamos que este estudo possa  servir de instrumento para  suscitar  nos sujeitos 

envolvidos nesta política  maiores interesses e análises no sentido de contribuir para 

possíveis intervenções  favorecedoras  da  participação e controle social. 
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