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1. Introdução 

O Sistema Único de Assistência Social avançou muito nos últimos anos, criando normativas, 
legislações, sistemas de informações capazes de auxiliar o gestor para o seu trabalho local, 
contudo, a operacionalização dessa estrutura, principalmente para municípios de pequeno 
porte, parece ser um desafio grande.  

Sabe-se que os municípios vivem de alguns tributos, mas os pequenos, principalmente, 
sobrevivem do Fundo de Participação dos Municípios, e que há fragilidades na implementação 
de políticas públicas, como equipes pouco qualificadas, insuficientes ou inexistentes, falta de 
capacitações dos gestores, perfil inadequado do gestor que assume a pasta, entre outros 
problemas. 

Souza Filho e Gurgel (2016), comentando acerca do planejamento, advertem que ele é um 
processo, integrado com as outras funções que compõem a Gestão como um todo. Sendo 
assim,  as funções de direção, organização, planejamento e controle constituem um conjunto 
dialeticamente relacionado. Mas é no planejamento, em particular, com elevado grau de 
formalidade, que esse conjunto se expressa. Formalmente, é um documento exigido por uma 
instância superior que deve ser elaborado de acordo com um manual, passos e objetivos a 
serem seguidos. Concretamente exige um certo conhecimento que toca não só o específico, 
mas também os vários objetos planejados, dentre eles as funções. Na realidade do município 
de pequeno porte as condições gerais não facilitam a que esse conhecimento seja 
encontrado. Frequentemente as exigências para corresponder à instância superior não são 
atendidas. Mas é exatamente esse município que não pode nem deve ser prejudicado nas 
transferências e acesso aos fundos estaduais e federais. É esse o nó que este trabalho busca 
desatar em sua pesquisa. Como isso ocorre na prática, no dia – a – dia de uma prefeitura de 
pequeno porte, no desenvolvimento de suas políticas públicas setoriais? 

A assistência social requer cada vez mais dos gestores municipais a utilização de ferramentas 
de planejamento, avaliação e monitoramento. Faz-se importante demonstrar em que 
circunstâncias os municípios de pequeno porte I e II, no estado do Rio de Janeiro, elaboraram 
ou não seus planos, que instrumentos de gestão, monitoramento e avaliação estão utilizando, 
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se a matriz para a elaboração do Plano contida na NOB SUAS 2012 é uma ferramenta 
utilizada ou não pelos gestores e quais são as dificuldades encontradas em seus 
planejamentos. A partir disto, queremos responder como fazer para tornar viável o 
planejamento, sua avaliação e monitoramento nos municípios de pequeno porte. 

2. Metodologia 

A análise necessária para isto toma como referência os dados da pesquisa de Informações 
Básicas Municipais do IBGE (2013) da suplementação Assistência Social, os quais informam 
que as gestões municipais cumprem, em alguns casos, o requisito do artigo 30 da LOAS, que 
é possuir Conselho, Plano e Fundo, mas não exercem o inicial do planejamento - a elaboração 
do plano. Além disto, o plano por si só não resulta em impacto ou garante que a execução 
será de acordo com o que foi planejado, por isso, avaliar e monitorar são essenciais para a 
formulação e implementação dos programas, serviços, projetos em assistência social, pois 
permitirá ao gestor corrigir o rumo da execução do plano.  

Dentre os 92 municípios que compõem o Estado, 55 são de pequeno porte (I e II) e, segundo 
o IBGE (2013), os que não possuem plano, todos são de pequeno porte, sendo 04 (quatro) 
de Porte I (até 20.000 hab.) e 03 (três) de Porte II (de 20.001 a 50.000 hab.). Continuando a 
análise referente aos municípios de pequeno porte, aqueles que possuem plano, avaliam e 
não o monitoram somam-se 09 (nove) municípios, dentre eles 04 (quatro) de Porte I e 05 
(cinco) de Porte II e, dos que possuem plano, não avaliam e monitoram, são 02 (dois), um de 
pequeno Porte I e outro de Porte II. 

Estão sendo estudados 06 (seis) municípios divididos em porte I e II, três de cada porte, em 
diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, cujos perfis estejam dentro da identificaçáo 
apontada, qual seja o de não estarem cumprindo plenamente com o requisito de planejamento 
(plano, monitoramento e avaliação), no período de 2014 a 2017 (período de vigência dos 
planos municipais de assistência social). 

A metodologia aplicada tem como base os conceitos e classificações definidos por VERGARA 
(2014), VERGARA (2015) e GIL (2008); é uma pesquisa exploratória e explicativa, cujos 
meios para tal investigação serão a pesquisa bibliográfica, a documental e estudo de caso. 
Os questionários semi-estruturados, contendo perguntas abertas e fechadas para obter dados 
quantitativos e qualitativos, estão sendo aplicados  com gestores (a maioria recém 
empossada), trabalhadores do SUAS (que estavam na gestão durante a elaboração do plano 
municipal de assistência social) e conselheiros do conselho municipal de assistência social 
(CMAS).  

Para o tratamento dos dados obtidos nas entrevistas, o método utilizado é a análise de 
conteúdo tendo como referencial teórico Laurence Bardin(1997). A autora divide a análise em 
três fases, pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação. A fase em que este estudo se encontra é a pré – análise, pois as entrevistas 
ainda estão em curso.  

3. Resultados 

Durante o processo de organização dos dados das entrevistas, já é possível perceber alguns 
pontos importantes que gerarão as categorias de análise. Verifica-se, nas primeiras 
entrevistas, que há um predomínio feminino na política de assistência social, conforme 
apontam alguns estudos como os de Duque Arrazola (2006); quanto à qualificação (nível de 
escolaridade) para o exercício da gestão, os primeiros dados demonstram que os gestores 
entrevistados não possuem ensino superior; no que se refere às funções gerenciais básicas, 
a função organização, como explicam Souza Filho e Gurgel (2016), estrutura a dinâmica de 
funcionamento da instituição ou órgão. Nos municípios entrevistados, todos responderam que 
não possuem organograma estruturado, com funções claras, responsabilidades e definições 
de fluxo de informação. Outro dado relevante é a quantidade de profissionais disponíveis para 
trabalharem na política pública de assistência social. Algumas secretarias chegam a ter um 
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total de 20 (vinte) funcionários incluindo todos que trabalham na gestão e nos equipamentos 
das proteções básica e especial. Com a ausência de organograma, com quadros reduzidos 
de profissionais, quando perguntados sobre o planejamento, todos os municípios 
responderam que não possuem setor responsável pela elaboração, pelo monitoramento e 
pela avaliação, o que, segundo os autores (op.cit,2016) fere mais uma das funções gerenciais 
básicas, a função controle.  Em relação às articulações intergovernamental e interinstitucional 
para a elaboração, monitoramento e avaliação, verifica-se que o governo do estado é a 
instância governamental com quem eles frequentemente realizam a articulação, seguido pelo 
governo federal e nunca com instituições de ensino superior, de pesquisa e empresas 
privadas. 

4. Considerações finais 

Os aparatos de gestão fornecidos pelo governo federal induziram o processo organizativo dos 
municípios para receberem recursos, serviços e programas. O cenário que os dados estão 
apresentando, ainda que embrionário, demonstra gestões municipais com muitas fragilidades 
na essência do que venha a ser o exercício da Administração Pública. Novos ou possíveis 
arranjos para viabilizar o planejamento nos municípios de pequeno porte se apresentam como 
importante necessidade para a continuidade, fortalecimento e resistência da política pública 
de assistência social. 
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