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Introdução 
 Este Caderno corresponde a uma das várias estratégias que o 

Governo do Estado tem realizado para o aprimoramento do 
modelo de  financiamento do SUAS em Minas Gerais, em 
acordo com a LOAS. 
 

 Integra o Eixo 1 do Qualifica SUAS, o Plano de Apoio Técnico 
para Indução Orientada dos Gastos e Aprimoramento da 
Gestão do SUAS, e corresponde ao conteúdo específico da 
gestão estadual a ser trabalhado no Programa Nacional de 
Capacitação – Capacita SUAS e nas ações de supervisão 
técnica. 
 

 Representa mais um avanço conquistado no sentido de 
consolidar o modelo de financiamento do SUAS no estado de 
Minas Gerais 



Por que elaborar este caderno? 

• Necessidade de aperfeiçoar as legislações e 
normativas do Fundo Estadual de Assistência 
Social vigentes sobre o cofinanaciamento 
realizado para os municípios; 

 

• Insuficiência das orientações sobre os recursos do 
cofinanciamento, especialmente sobre a 
utilização desses recursos e fragilidades na gestão 
financeira dos Fundos Municipais de Assistência 
Social; 

 



Por que elaborar este caderno? 

• Identificação de acúmulo de recursos de 
cofinanciamento estadual e federal parados sem 
utilização nas contas dos Fundos Municipais de 
Assistência Social (FMAS), sem utilização; 
 

• Dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais 
para realizar a gestão orçamentária e financeira; 
 

• Escassez de ações de capacitação e apoio técnico 
realizadas pelo estado para os municípios. 



1. O modelo de gestão do SUAS é o da gestão 
descentralizada, participativa e voltada ao 
atendimento das reais necessidades da 
população, cunhada na ideia do direito do 
cidadão e dever do Estado; 

 

2. A gestão precisa ser, cada vez mais, 
competente, planejada, financiada e 
controlada publicamente; 

 

Concepções que orientaram a 
elaboração do Caderno do Piso Mineiro: 

 



3. O financiamento da política de assistência social 
dá movimento à gestão, imprimindo-lhe a 
condição essencial para que essa política 
desenvolva as funções de proteçãosocial, vigilância   
socioassistencial e defesa social institucional; 

 

4. O orçamento é um instrumento da administração 
pública indispensável para a gestão da política de 
assistência social e essencial para a operação de 
seu financiamento. 

Concepções que orientaram a 
elaboração do Caderno do Piso Mineiro: 

 



Concepções que orientaram a 
elaboração do Caderno do Piso Mineiro: 

 
5. O orçamento expressa a prioridade dada à 

assistência social no contexto das demais políticas 
públicas, pela representação da efetiva 
possibilidade de resposta às demandas de seu 
público usuário; 
 

6. O orçamento deve retratar o desenho de gestão 
proposto pelo SUAS, desde a concepção do Plano 
Plurianual (PPA) até o detalhamento das metas e 
prioridades pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e o estabelecimento de rubricas de despesas 
pela Lei Orçamentária Anual (LOA). 



Premissas: 
 

• A gestão orçamentária e financeira do SUAS é  ponto de 
importância estratégica para a consolidação e a 
qualificação das ofertas da política de assistência social.  

 

• O investimento financeiro na área proporciona a 
continuidade das suas ofertas e materializa sua 
priorização no contexto das políticas públicas. 

 



Objetivos 
 • O Caderno deve servir como um guia de orientações para 

os gestores municipais de assistência social em relação ao 
cofinanciamento estadual,  detalhando as possibilidades 
de utilização do recurso do Piso Mineiro de Assistência 
Social. 

 

• Proporcionar às equipes municipais envolvidas na gestão 
orçamentária e financeira da assistência social, e aos 
conselheiros municipais de assistência social um material 
de orientações sobre o cofinanciamento estadual que 
transmita o conhecimento técnico da área de maneira 
articulada com os desafios concretos da rotina da gestão e 
das ofertas do SUAS. 

 



Objetivos 
 • Fomentar o diálogo entre a gestão do SUAS e os setores 

de finanças, contabilidade, controladoria e procuradoria 
das prefeituras municipais, contribuindo para o 
esclarecimento e o desentrave dos desafios para 
execução dos recursos do cofinanciamento estadual no 
âmbito municipal; 

 

• Fortalecer a gestão orçamentária e financeira dos 
Fundos Municipais de Assistência Social, contribuindo 
para a autonomia e segurança dos gestores municipais 
na aplicação dos recursos, para, por conseguinte, 
promover o aprimoramento da oferta de proteção social 
para a população mineira. 



Como o Caderno está estruturado: 

Módulo I: 
 

O Piso Mineiro de 
Assistência Social 

 

Módulo II: 
 

O Orçamento 
Público  

 



MÓDULO I - PISO MINEIRO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1. O que é o Piso Mineiro de Assistência Social (PMAS) 

1.1 Piso Mineiro de Assistência Social 

1.2 Como é feito o Repasse de Recursos do Piso Mineiro de 
Assistência Social? 

1.3 Como podem ser utilizados os recursos do Piso 
Mineiro? 

1.4. Posso utilizar os recursos do PMAS para pagamento de 
pessoal concursado? 

1.5. Como fazer a incorporação dos recursos ao orçamento 
municipal? 

 



MÓDULO I - PISO MINEIRO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – cont. 

1.6. Como fazer a reprogramação dos recursos do 
PMAS? 
1.7. Em quais situações haverá suspensão do 
pagamento do PMAS? 
1.8. Como é a prestação de contas do PMAS e 
qual o papel do conselho? 
1.9. Como é o monitoramento dos recursos do 
PMAS? Falar neste tópico do preenchimento do 
sistema SIM SUAS. 
1.10. Legislação e Referências para consulta 



MÓDULO II – O ORÇAMENTO 
PÚBLICO 

1. Introdução ao Orçamento Público 

 

2. O Processo e o Ciclo Orçamentários 

 

3. O papel e funcionamento dos 
Fundos Municipais de Assistência 
Social 



 

MÓDULO I  

 

PISO MINEIRO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 



O que é o Piso Mineiro de 
Assistência Social (PMAS)  

 • O Piso Mineiro corresponde à forma de operacionalização do 
financiamento no estado de Minas Gerais, cujas normas gerais 
foram definidas pela Lei Estadual nº 12.262/1996, atualizada 
pelas Leis nº 19.444/2011 e nº 19.578/2011. 
 

• Decreto estadual nº 46.873, de 27 de outubro de 2015: 
regulamentou a transferência regular e automática, 
desburocratizou o repasse dos recursos, Piso Mineiro de 
Assistência Social Fixo e Piso Mineiro de Assistência Social 
Variável. 
 

• Decreto estadual nº 46.982, de 19 de abril de 2016, que altera 
o Decreto nº 38.342/1996, acrescentando dispositivo que 
autoriza a aplicação dos recursos do FEAS para despesas de 
custeio e investimento, de acordo com as provisões previstas 
no SUAS. 



Piso Mineiro de Assistência 
Social Fixo 

Consiste no financiamento estadual, em 
complementaridade aos financiamentos federal e 
municipal, destinado aos serviços socioassistenciais 
e de benefícios eventuais, estabelecendo uma 
referência de cofinacimento para todos os 
municípios mineiros.  

 
– Base de cálculo: de acordo com o número de famílias 

cadastradas no Cadastro Único multiplicado por R$ 
2,20.  

– Repasse mínimo: R$ 2.000,00 /mês 



Piso Mineiro de Assistência 
Social Variável 

• Destinado ao cofinanciamento de serviços e programas 
socioassistenciais conforme prioridades da Política Estadual de 
Assistência Social, pactuadas na CIB e deliberadas pelo CEAS. 
 

• Tem como objetivo orientar o financiamento estadual para 
atender as especificidades e diversidades dos territórios 
mineiros, adotando critério de equidade para a alocação dos 
recursos conforme as necessidades. 
 

• A chamada “Série Histórica”, passa a compor o Piso Mineiro de 
Assistência Social Variável. 
 

• Serão definidos critérios de elegibilidade e partilha por meio 
de pactuação na CIB e aprovação no CEAS. 



Como é feito o repasse  
do Piso Mineiro? 

 
• Através de transferências regulares e automáticas, 

diretamente de um para outro Fundo a todos os 
municípios mineiros; 

 

• Valores correspondentes aos constantes nos  Planos  
de Serviços, onde se deve indicar em quais 
modalidades e tipo de proteção será empregado o 
recurso, com metas físicas e financeiras; 

 

• Preenchido anualmente, com aprovação do CMAS. 



Utilização do Piso Mineiro 
 

• O Piso Mineiro é um recurso que proporciona ao 
gestor municipal autonomia quanto a sua utilização. 
para outro Fundo a todos os municípios mineiros, 
podendo sua utilização ser tanto em serviços, quanto 
em benefícios, incluindo-se despesas de custeio e de 
capital; 

 

• Atentar para a finalidade da oferta socioassistencial; 

 

• É preciso que o recurso seja incorporado ao 
orçamento do município. 



Importância das provisões para o 
planejamento da utilização dos recursos 

O Caderno define, de maneira clara, que os recursos do 
cofinanciamento estadual podem e devem ser 
utilizados na lógica da garantia das ofertas continuadas 
da assistência social, que promovam a proteção social 
da população que dela necessitar.  

 

Isso quer dizer que suas possibilidades de uso 
correspondem a todas aquelas que garantam os 
insumos necessários para as finalidades das ofertas 
socioassistenciais, o que inclui despesas tanto de 
custeio quanto de investimento. 

 



DECRETO Nº 46.982, DE 18 DE ABRIL DE 2016 – 
ALTERA O DECRETO Nº 38.342/1996 

O Decreto nº 38.342/1996 é acrescido do art. 4º-A: 

 

Art. 4º-A Os recursos do FEAS destinados ao cofinanciamento 
estadual de serviços, programas, projetos, benefícios 
socioassistenciais, benefícios eventuais, ações socioassistenciais 
de caráter emergencial e incentivo à melhoria da qualidade da 
gestão poderão ser aplicados em despesas de custeio e capital 
incluindo pagamento dos profissionais que integram as equipes 
de referência conforme provisões. 
 



DECRETO Nº 46.982, DE 18 DE ABRIL DE 2016 – 
ALTERA O DECRETO Nº 38.342/1996 

O Decreto nº 38.342/1996 é acrescido do art. 4º-A: 

 
§ 1º As provisões referidas no caput são o ambiente físico, os recursos 
materiais, os recursos humanos e o trabalho social, necessários para garantir 
as seguranças sociais de sobrevivência, de acolhida e de convivência ou 
vivência familiar aos usuários da assistência social, de acordo com suas 
necessidades e a situação de vulnerabilidade e risco em que se encontram, 
conforme normativas estaduais e federais. 
 
§ 2º Os recursos destinados ao cofinanciamento de serviços poderão ser 
aplicados em despesas de custeio e de capital que garantam as provisões dos 
serviços socioassistenciais estabelecidas pelas normativas normativas 
estaduais e pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada 
pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – através da Resolução 
nº 109, de 11 de dezembro de 2009”. 



Importância das provisões para o 
planejamento da utilização dos recursos 

• Assim, temos que os recursos podem ser utilizados para tudo o que 
se refere à manutenção da atividade cotidiana do serviço, despesas 
de custeio, contratos, pagamento de pessoal, e também em despesas 
voltadas à melhoria na infraestrutura, com a aquisição de 
equipamentos e material permanente, reformas e viabilização da 
acessibilidade para o atendimento. 
 

• O Piso Mineiro permite ao município a autonomia para decidir em 
qual modalidade de despesa, se custeio ou investimento, e em qual 
nível de proteção o recurso será utilizado, se em Proteção Social 
Básica ou em Proteção Social Especial.  
 

• Tanto os saldos provenientes de reprogramações quanto os valores 
repassados mensalmente possuem essa flexibilidade de aplicação. 

 

 

 

 

 



Utilização do Piso Mineiro para 
cofinanciamento de serviços prestados por 

entidades socioassistenciais privadas 

• Os recursos do Piso Mineiro Fixo podem ser utilizados também 
para custear os serviços ofertados por entidades 
socioassistenciais que tenham firmado parceria com o poder 
público municipal. 

 

• Destaca-se que a Lei 13.019/2014 (MROSC) não traz nenhum 
impedimento em relação à utilização, pelas entidades, de 
recursos transferidos por meio da celebração de termo de 
colaboração ou fomento para despesas de custeio ou de 
investimento. 

 

 

 

 

 



Utilização do Piso Mineiro para 
cofinanciamento de serviços prestados por 

entidades socioassistenciais privadas 
 

 

• Assim, ressalta-se que uso dos recursos do Piso Mineiro Fixo 
repassados pelos municípios para entidades podem, da mesma 
forma, incluir despesas de custeio e, ou de investimento, na 
lógica das provisões definidas na TNSS, exigindo-se apenas que 
seja feita essa previsão no Termo de Fomento ou no Termo de 
Colaboração que será firmado. 

 



Utilização do Piso Mineiro conforme 
a finalidade da oferta 

socioassistencial 
 – Para os serviços: proposta de utilização vinculada às 

provisões definidas na Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais; 

 

– Para os benefícios: utilização pautada nos benefícios 
estabelecidos na LOAS e nas Leis Municipais. 

 

– Possibilidade de utilização do Piso Mineiro para 
pagamento de pessoal. 



Exemplos de utilização do Piso Mineiro 
de Assistência Social Fixo no PAIF 

Recursos 
Humanos 

- Utilização parcial ou total do Piso Mineiro para o pagamento 
dos profissionais das equipes de referência responsáveis pela 
gestão de serviços e oferta dos serviços socioassistenciais que, 
por seu caráter público e de continuidade, devem ser realizados 
por servidores ou empregados públicos, conforme estabelecido 
pela NOB-RH/SUAS.  
 
A utilização do piso deve se pautar no estabelecido no Art. 6º - E 
da Lei Federal nº 12.435/2011 e no Art. 6º do Decreto nº 
46.873/2015, de âmbito estadual, que pressupõe a possibilidade 
de pagamento de pessoal de qualquer espécie remuneratória, 
tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 
recolhidas. 



Exemplos de utilização do Piso Mineiro 
de Assistência Social Fixo no PAIF 

Recursos 
Materiais 

- Aquisição de materiais de consumo e expediente; 
 

- Aquisição de mobiliário, tais como mesas individuais, 
mesas de reunião, cadeiras, sofás, estantes, arquivos, 
armários, gaveteiros, e outros que sejam necessários para o 
atendimento das famílias, o funcionamento do serviço e 
para adequação da estrutura física; 
 
- Equipamentos e materiais permanentes necessários ao 
desenvolvimento do serviço tais como computadores, 
impressoras, scanners, datashow, modem, equipamentos 
de áudio e vídeo, equipamentos para instalação ou 
ampliação de redes de internet, entre outros, destinados à 
execução dos serviços socioassistenciais; 



Exemplos de utilização do Piso Mineiro 
de Assistência Social Fixo no PAIF 

Materiais 
Socioedu-

cativos 

- Campanhas, ações de divulgação e esclarecimento à 
população sobre os direitos socioassistenciais, sobre os 
serviços, programas, projetos e benefícios do SUAS, BPC, 
ações correlatas como o BPC na Escola e BPC Trabalho, 
Programa Bolsa Família e CadÚnico, com o 
desenvolvimento e confecção de materiais informativos, 
cartazes e panfletos, divulgação no rádio, televisão, carro 
de som, teatro e outros meios; 
 

- Artigos pedagógicos, culturais e esportivos, banco de 
dados de usuários(as) de benefícios e serviços 
socioassistenciais, banco de dados dos serviços 
socioassistenciais, Cadastro Único dos Programas Sociais 
e Cadastro de Beneficiários do BPC;  
 

- Impressão de cartilhas, folders e cartazes de campanhas 
de sensibilização sobre direitos humanos. 



Exemplos de utilização do Piso Mineiro 
de Assistência Social Fixo no PAIF 

Trabalho 
Social 

Essencial 
ao Serviço 

- Custeio dos insumos necessários às provisões essenciais 
aos serviços: acolhida, estudo social, visita domiciliar, 
orientação e encaminhamentos, grupos de famílias, 
acompanhamento familiar, mobilização e fortalecimento 
de redes sociais de apoio, desenvolvimento do convívio 
familiar e comunitário, mobilização para a cidadania, 
conhecimento do território, dentre outros, e busca ativa. 
 

- Fortalecer o cadastramento dos beneficiários do BPC e 
famílias em situação de pobreza no CadÚnico, 
salientando-se, no entanto, que os recursos do Piso Fixo 
podem ser utilizados no âmbito do PAIF em ações 
relacionadas ao PBF e CadÚnico, mas não em âmbito de 
gestão do PBF. 
 

- Deslocamento das equipes para realizar a busca ativa, a 
fim de identificar e cadastrar as famílias que têm perfil 
para acessar o PBF ou o BPC e ainda não o recebem. 



Como fazer a incorporação dos 
recursos ao orçamento municipal?  

 
– O plano de aplicação desses recursos deve estar 

em consonância com o Plano Plurianual (PPA), 
bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA); 

 

– Previsão orçamentária prévia ou inclusão 
mediante créditos adicionais. 



Como fazer a reprogramação dos 
recursos do PMAS? 

 
• Possibilidade de utilização de saldo financeiro apurado 

em balanço (superávit) no ano seguinte; 

• Realizada pela gestão municipal no início do exercício 
subsequente, podendo ser feita para qualquer ação 
dentro das possibilidades originais de utilização do piso, 
atentando para a não geração de demandas 
permanentes; 

• Serviços devem ter sido prestados sem prejuízo ou 
descontinuidade; 

• CMAS deve avaliar e deliberar sobre a aprovação ou 
não. 



Em quais situações haverá suspensão 
do pagamento do PMAS? 

 
 

• Utilização fora da finalidade; 

 

• Não comprovação da execução das ofertas 
previstas no Plano de Municipal de 
Assistência Social. 



Como é a prestação de contas do 
PMAS e qual o papel do conselho? 

 
• Por meio de Demonstrativo Anual Físico 

Financeiro da Execução da Receita e da 
Despesa, conforme estabelecido no Anexo I 
do Decreto nº 44.971 de 02 de dezembro de 
2008; 

• No sítio oficial da SEDESE, devenxo ocorrer 
até 60 dias do ano subsequente ao ano de 
execução. 



Fluxo para o Demonstrativo Anual 
Físico Financeiro da Execução da 

Receita e da Despesa  

• Disponibilização do instrumental pela SEDESE; 

• O órgão gestor municipal deve proceder o lançamento e 
validação de informações por meio eletrônico; 

• O Conselho Municipal de Assistência Social, também por 
meio eletrônico, fará o lançamento do seu parecer de 
avaliação; 

• O Demonstrativo Anual Físico Financeiro da Execução da 
Receita e da Despesa é submetido à aprovação pela 
SEDESE. 



Conteúdo do parecer do CMAS 

• Avaliação sobre a análise da documentação 
recebida do órgão gestor municipal da assistência 
social; 

 

• Avaliação de sua capacidade de gestão;  

 

• A execução e a aplicação dos recursos financeiros 
recebidos na conta do fundo municipal de 
assistência social; e  

 

• A qualidade dos serviços prestados.  



Como é o monitoramento dos 
recursos do PMAS 

• Por meio do SIM SUAS-MG - sistema eletrônico 
de coleta e registro de informações que tem 
como objetivos:  

– monitorar a execução de serviços socioassistenciais 
tipificados e benefícios eventuais cofinanciados 
com o recurso do Piso Mineiro de Assistência 
Social; 

– monitorar como esse recurso tem sido aplicado 
pelo município. 



 

MÓDULO II  

 

O ORÇAMENTO PÚBLICO 



• Definição de Orçamento Público 

 

• Caráter político do Orçamento 

 

• Seus instrumentos básicos: PPA, LDO e LOA – 
Sistema Orçamentário 

Destaques:  
• Ênfase no planejamento; 
• impactos da LDO para a assistência social; 
• Orçamento da Seguridade Social; 
• Prazos. 

 



Ciclo Orçamentário 
 

• Elaboração e apresentação; 

 

• Autorização Legislativa; 

 

• Programação e execução; 

 

• Avaliação e controle. 



Elaboração e apresentação 
 

Principais elementos: Receita e Despesa 
Públicas – conceitos 

 

•Classificação da Despesa 

–Institucional 

–Funcional 

–Por programas 

–Segundo a Natureza 



Classificação da Receita 
 

• Quanto à Natureza 
 

• Por categorias econômicas 
 

• Por fontes de receita 
 

• Pela origem ou por fonte de recursos 
 

• Segundo a Existência ou não da Vinculação 



Aprovação e autorização 

• Refere-se à tramitação do projeto de 
lei orçamentária no Poder Legislativo; 

 

• Possibilidade da proposição de 
emendas e limites a sua possibilidade. 



Programação e execução 

• Fase em que as decisões e escolhas expressas 
no orçamento passam a ter natureza 
financeira; 

 

• Utiliza-se o quadro de detalhamento das 
despesas (QDD) para a especialização 
necessária à execução. 



Planejamento da execução 
orçamentária 

A execução orçamentária precisa ser planejada e 
acompanhada para que seja possível realizar as 
despesas em tempo hábil no decorrer do exercício 
financeiro, bem como analisar a evolução dos 
saldos das dotações e, dessa forma, a avaliação 
quanto à programação do orçamento. 

 

Relação do planejamento da execução financeira 
com o Plano de Ação e o Plano de Serviços. 

 



Etapas da execução 

– Licitação, quando for necessário comprar, 
vender, contratar; 

 

– Empenho; 

 

– Liquidação; 

 

–Pagamento. 



Modalidades de licitação 

• Dispensa 

 

• Convite 

 

• Tomada de preços 

 

• Concorrência pública 

 

• Aplicação e prazos. 



Tipos de licitação 

• Menor preço; 

 

• Melhor técnica; 

 

• Técnica e preço; 

 

• Maior lance ou oferta: nos casos de alienação 
de bens ou concessão de direito real de uso. 



Alterações orçamentárias 

 
• Créditos adicionais suplementares; 

 

• Créditos adicionais especiais; 

 

• Créditos adicionais extraordinários. 



Avaliação e controle 

 
• Controle interno; 

 

• Controle externo; 

 

• Papel dos conselhos. 



O papel e funcionamento dos Fundos 
Municipais de Assistência Social 

 
• São fundos especiais; 

 
• Portanto não possuem personalidade jurídica própria e 

nem tampouco autonomia administrativa e financeira; 
 

• Vinculação ao órgão responsável pela gestão da 
assistência social; 
 

• Criado por lei e detalhamento de sua composição, 
operacionalização, gestão, aplicação, fiscalização e 
controle estabelecidos por regulamento; 
 

• Devem ser unidade orçamentárias. 



O papel e funcionamento dos Fundos 
Municipais de Assistência Social 

 • Instância de financiamento da política de assistência 
social; 
 

• Vinculados à realização dos objetos e provisões afetas a 
esta política; 
 

• Contabilidade própria e segregação de contas; 
 

• Instrumentos de gestão orçamentária e financeira 
responsáveis pela alocação de receitas e execução das 
despesas; 
 

• Deliberado pelo Conselho de Assistência Social. 



Princípios que norteiam a proposta 
de relação entre gestão e 
financiamento do SUAS 

1. A convicção de que a inserção da assistência social no 
tripé da Seguridade Social lhe atribui a condição de 
política asseguradora de proteção, o que pressupõe a 
garantia do financiamento como condição para a provisão 
continuada de serviços, programas, projetos e benefícios 
à população; 

 

2. O entendimento de que, sendo a política de assistência 
social descentralizada, cada vez mais os municípios 
precisam ser dotados de autonomia para a gestão dos 
recursos, visto ser a esfera local o espaço da manifestação 
das desproteções que demandam esta política.  

 



Princípios que norteiam a proposta 
de relação entre gestão e 
financiamento do SUAS 

 
3. O reconhecimento de que, cada vez mais, os gestores  
devem se habilitar para os processos de gestão 
orçamentária e financeira, avançando na eficiência da 
gestão e na superação das incertezas; 

 
 

4. O entendimento de que é fundamental que os gestores 
se instrumentalizem para atuar e acompanhar todas as 
fases do ciclo orçamentário, realizando análises, propostas, 
articulações, debates, desde a fase de elaboração, 
aprovação legislativa, execução até a avaliação e o controle; 



Princípios que norteiam a proposta 
de relação entre gestão e 
financiamento do SUAS 

5. A convicção de que financiamento, gestão e controle 
compõem um tripé indissolúvel, o que  vincula 
organicamente o papel do Conselho Municipal de 
Assistência Social ao conteúdo deste Caderno (seja 
quanto ao processo e ciclo orçamentários, ou na 
aplicação de recursos do cofinanciamento).  

Sendo assim, se reafirma o compromisso do 
cofinanciamento da política de assistência social por 

meio de mecanismos institucionais e outros, tomando 
como premissa o exercício do controle social. 



 

 

Obrigada! 
 

Gisele de Cássia Tavares 


