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PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINANCEIRA NO SUAS: A NOVA
NOB

NOB SUAS
2012

Norma Operacional Básica da Assistência Social –
NOB SUAS/2005

• Resolução CNAS nº 130, de 15 /07/2005;
• Primeira NOB sobre o SUAS, que foi instituído pela Política Nacional de
Assistência Social (2004);
• Incorpora e aprimora as conquistas que foram gradativamente alcançadas
com as NOBs anteriores (1997 e 1998);
• Dispõe sobre os níveis de gestão, responsabilidades dos entes e
instrumentos de gestão;
• Define competências das instâncias de pactuação e deliberação;
• Atualiza e aprimora o capítulo sobre o cofinanciamento e critérios de
partilha do SUAS.
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Revisão da NOB/SUAS 2005: Por quê?

Sete anos após aprovação da NOB SUAS/2005, observa-se:
 Que a NOB 2005 não expressa todo o arcabouço legal
desenvolvido a partir da implantação do SUAS, requisitando a
incorporação de procedimentos já adotados.
 O esgotamento do modelo de adesão ao sistema como
instrumento de indução do aprimoramento do SUAS.
 A necessidade de aprimoramento dos serviços, programas,
projetos e benefícios do SUAS, e de novos instrumentos de
gestão, com pactuação de responsabilidades compartilhadas e
metas.
Secretaria Nacional de Assistência Social
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Revisão da NOB/SUAS 2005: Por quê?

Necessária incorporação na NOB SUAS dos avanços normativos:
 Alterações à LOAS trazidas pela Lei n.º 12.435/2011 – que dispõe sobre a
organização da Assistência Social em um sistema descentralizado e participativo
denominado SUAS.
 Inclui entre os objetivos da Assistência Social a Proteção Social, a Vigilância
Socioassistencial e a Defesa de Direitos;
 Estabelece os níveis de Proteção Social Básica e Especial;

 Institui o Paif, Paefi e Peti;





Dispõe sobre os CRAS e CREAS como unidades de referência da Assistência Social;
Autoriza o pagamento de profissionais com recursos do cofinanciamento federal;
Institui o IGDSUAS e a obrigatoriedade de seu uso no fortalecimento dos Conselhos;
Estabelece que os Conselhos de Assistência Social são vinculados ao órgão gestor da
política de assistência social;




Para efeitos do BPC, conceitua “família” e “pessoa com deficiência”;
Estabelece que cabe ao órgão gestor da Assistência Social gerir o Fundo de Assistência Social,
nas esferas de governo;
Estabelece que o cofinanciamento da política no SUAS, nas esferas de governo, se efetua por
meio de transferências automáticas entre os Fundos de Assistência Social.
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Revisão da NOB/SUAS 2005: Por quê?

Necessária incorporação na NOB SUAS dos avanços normativos:
 Decreto nº 7.788/2012, que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social
e estabelece o cofinancimento por meio dos blocos de Financiamento do SUAS;
 Decreto n.º 7.636/2011, que regulamenta o repasse do IGDSUAS;
 Decreto n.º 5.209/2004, que cria o Programa Bolsa Família e regulamenta o IGDPBF;
 Decreto nº 7.334/2010, que institui o Censo SUAS;
 Resolução CNAS n.º 109/2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais;
 Resolução CIT n.º 07/2009, que institui o Protocolo de Gestão Integrada;
 Resolução CIT n.º 08/2010, que estabelece fluxos, procedimentos e
responsabilidades para o acompanhamento da gestão e dos serviços do SUAS;
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Revisão da NOB/SUAS 2005: Por quê?

Necessária incorporação na NOB SUAS dos avanços normativos:
 Resolução CIT n.º 05/2010, que institui, de forma pactuada, as metas de
desenvolvimento dos CRAS por períodos anuais, visando sua gradativa
adaptação aos padrões normativos estabelecidos pelo SUAS, com início
em 2008 e término em 2013;
 Resolução CIT n.º 17/2010, que estabelece as prioridades nacionais para
o Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual e do DF para o
quadriênio 2011-2014;
 Resolução CNAS nº 32/2011, que estabelece percentual dos recursos do
SUAS, cofinanciados pelo governo federal, que poderão ser gastos no
pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência,
conforme o art. 6º-E da Lei nº 8.742/1993.
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Contextualização

NOB SUAS
2012

 Linha do Tempo do Processo de Discussão da NOB SUAS:

2011 – 2012
Pactuação do texto da
NOB SUAS na CIT
2010

2008
Instituição da Câmara
Técnica de Discussão do
Processo de Habilitação e
Desabilitação ao SUAS

I – reunião ampliada da CIT com as CIBs para
discussão da minuta da Nob SUAS.
II – Consulta pública ao texto minuta da NOB SUAS
com participação de diversos atores do Sistema:
gestores, conselheiros, técnicos da gestão,
profissionais dos serviços de referência, entidades,
conselhos de classe, conselhos de direitos,
organizações de categorias de profissionais,
usuários, acadêmicos e interessados na área.
Secretaria Nacional de Assistência Social
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ESTRUTURA DA NOVA NOB
Capítulo I – SUAS
Capítulo II – Gestão do SUAS
Capítulo III – Planos de Assistência Social
Capítulo IV – Pacto de Aprimoramento do SUAS
Capítulo V – Processo de Acompanhamento no SUAS
Capítulo VI – Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS
Capítulo VII – Vigilância Socioassistencial
Capítulo VIII – Gestão do Trabalho no SUAS
Capítulo IX - Controle Social do SUAS
Capítulo X – Instâncias de Negociação e Pact. do SUAS
8

RESPONSABILIDADES
COMUNS
ESTADOS E DF

NOB SUAS
2012

RESPONSABILIDADES COMUNS : ALGUNS DESTAQUES

• organizar e coordenar o SUAS em seu âmbito;
• estabelecer prioridades e metas para o SUAS;
• normatizar e regular a política de assistência social;
• elaborar o Pacto de Aprimoramento do SUAS;
• promover a participação da sociedade, especialmente dos usuários;
• instituir o planejamento contínuo e participativo;
• Elaborar peça orçamentária em conformidade com Planos de
Assistência Social e Pacto de Aprimoramento do SUAS;

NOB SUAS
2012

RESPONSABILIDADES COMUNS : ALGUNS DESTAQUES

• garantir a integralidade da proteção socioassistencial;
• implementar a Vigilância Socioassistencial;
• gerir, de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de
transferência de renda de sua competência;
• implantar sistema de informação, acompanhamento, monitoramento
e avaliação;
• elaborar, implantar e executar a política de recursos humanos (NOB/RH
– SUAS);

• criar ouvidoria do SUAS;
• atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência.
11

NOB SUAS
2012

•

Responsabilidades dos Estados: alguns apontamentos

cofinanciar, com transferência regular e automática e repasse fundo a fundo,
os serviços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da
gestão, em âmbito regional e local;

• organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção
social especial;
• participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental
que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência
regional;
• coordenar o processo de definição dos fluxos de referência e
contrarreferência dos serviços regionalizados;
•

apoiar técnica e financeiramente os Municípios na gestão e implantação
do SUAS, Cadastro Único e Programa Bolsa Família;

•

realizar o monitoramento e a avaliação em âmbito estadual e assessorar os
Municípios para o monitoramento e avaliação em âmbito local;
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Responsabilidades dos Estados: alguns apontamentos

• instituir ações preventivas e proativas de
acompanhamento aos Municípios;
• elaborar plano de apoio aos municípios, para
cumprimento do Plano de Providências;
• elaborar e cumprir o plano de providências, no
caso de pendências e irregularidades;
• instituir plano estadual de capacitação e educação
permanente.
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Responsabilidades do Distrito Federal: alguns apontamentos

•

destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais, efetuar os auxílios natalidade
e funeral e atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência;

•

prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da LOAS;

•

cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência
social em âmbito local;

•

realizar o monitoramento e a avaliação;

•

organizar a oferta de serviços de forma territorializada, considerando diagnóstico socioterritorial
e a RIDE;

•

organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede de serviços socioassistenciais;

•

participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e
financeiramente os serviços de referência regional;

•

gerir, no âmbito distrital, o BPC, Cadastro Único e o PBF;

•
•

elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades;
instituir plano distrital de capacitação e educação permanente;

•

proceder o preenchimento do sistema de cadastro de entidades.
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PACTO DE APRIMORAMENTO
NOVA NOB SUAS

NOB SUAS
2012

Inovações

Pacto de Aprimoramento do SUAS
Indução do aprimoramento do SUAS
Instrumentos e Etapas

Informação
(Censo SUAS,
aplicativos da
Rede SUAS,
sistemas do
MDS e de
demais órgãos)

Definição de
Indicadores e
Monitoramento
(indicadores de
gestão, serviços,
programas, projetos e
benefícios – de
processo, resultado
ou impacto) Ex. ID
CRAS

Pactuação de
prioridades e
metas
nacionais

Planejamento
Estados, DF e
Municípios
expressarão em
aplicativo
informatizado o
planejamento para
alcance de
prioridades e metas
do SUAS

 Os Planos de Assistência Social da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios devem
observar o planejamento para o alcance das prioridades e metas nacionais pactuadas.

Secretaria Nacional de Assistência Social
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PACTO DE APRIMORAMENTO – NOVA NOB SUAS

Definição
 firmado entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios;
 instrumento pelo qual se materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito
do SUAS;
 mecanismo de indução do aprimoramento da gestão, dos serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais.
Pactuação das Prioridades e Metas:
 União – pactuação pela CIT das prioridades e metas nacionais e do DF a cada 4
anos, no último ano de vigência do PPA;
 Estados – pactuação pela CIB das prioridades e metas regionais e estaduais a cada 4
anos, no último ano de vigência do PPA, em consonância com as prioridades e metas
nacionais;
Revisão das Prioridades e Metas
 Pactuação anual pela CIT, com proposição do MDS, a partir das alterações em
indicadores identificados em sistemas nacionais (Censo SUAS, Rede SUAS, etc.);

A União e os Estados acompanharão a realização das metas e
prioridades do Pacto;
 Pacto e Plano de Assistência Social devem ser convergentes.
 Vigência: 2013 para os municípios; 2015 para os Estados e
DF
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NÍVEL DE GESTÃO
NOVA NOB/SUAS

Alteração nos Níveis de Gestão

NOB SUAS
2012

NOB SUAS 2005

NOB SUAS

Estabelece
responsabilidades,
incentivos e requisitos para
habilitação nos níveis de
gestão:
Inicial
Básica
Plena

Estabelece que os níveis de
gestão serão definidos com base
no Índice de Desenvolvimento do
SUAS - ID SUAS, composto por
um conjunto indicadores
mensurados a partir da apuração
do Censo SUAS, sistemas da Rede
SUAS e outros sistemas do MDS e
demais órgãos, refletindo o
estágio de organização do SUAS
em cada âmbito.

Secretaria Nacional de Assistência Social
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ACOMPANHAMENTO
NOVA NOB/SUAS

Processo de Acompanhamento – Incorporou
Resolução CIT n• 08/2010

NOB SUAS
2012

A União e os Estados acompanharão o alcance das prioridades e metas pactuadas e
registrarão este acompanhamento em aplicativo informatizado.
O apoio técnico da União e Estados à gestão descentralizada deve estar orientado
por prioridades e pelo alcance de metas de aprimoramento do sistema.
Instrumentos do Processo de Acompanhamento

Indicadores

Planejamento
do Alcance das
metas

Aplicativo de
Acompanhamento

Planos de
Providência

Secretaria Nacional de Assistência Social
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PAIF / CRAS

Acompanhamento: Sistemas de Informação

REGISTRO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO / AGREGADO

CENSO SUAS
SERV. CONV.
FORT. VINCULOS

PAEFI / CREAS

SIS JOVEM
SISC
REGISTRO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO / AGREGADO

CENSO SUAS
OUTROS SERV. PSE
(MED. SOC. EDU. /
ABORDAGEM DE
RUA)

CENSO SUAS

Secretaria Nacional de Assistência Social
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Prevê a aplicação
de medidas
administrativas e o
processo de
acompanhamento
previsto na
resolução CIT nº
8/2010, quando:

Acompanhamento: medidas administrativas

não forem alcançadas as metas de pactuação nacional
e os indicadores de gestão, serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais

não forem observados as normativas do SUAS

Secretaria Nacional de Assistência Social
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Acompanhamento: medidas administrativas

Comunicação ao Ministério Público para tomada
de providências cabíveis
Exclusão das expansões de cofinanciamento
dos serviços socioassistenciais e equipamentos
públicos

São medidas administrativas:

Bloqueio temporário, que permitirá o pagamento
retroativo após regularização dos motivos
que deram causa

Suspensão dos recursos do cofinanciamento

Descredenciamento do equipamento da rede
socioassistencial

Secretaria Nacional de Assistência Social
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GESTÃO FINANCEIRA

Inovações

NOB SUAS
2012

Blocos de Financiamento:

Os blocos de
financiamento serão
compostos pelo
conjunto de pisos
relativos a cada
proteção, de acordo
com a Tipificação
Nacional dos Serviços
Socioassistenciais e
pelos Índices de
Gestão
Descentralizada do
PBF e do SUAS

Out-2012

Os pisos são
referências
importantes do valor
a ser transferido, do
tipo de serviço a ser
executado e do
público a ser
atendido,
preservando a
memória de cálculo

Secretaria Nacional de Assistência Social

Nos instrumentos de
Planejamento (Plano
de Ação) e Prestação
de Contas
(Demonstrativo
Sintético) do
cofinancimento federal
será mantida a
referência por piso do
público atendido. (aba
da execução física).
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Inovações

IMPLANTAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO

CONTAS - CORRENTES ATUAIS

 BLOCO - Proteção Social Básica

PBFI
PJOV
PBVII

Migração

PBVIII

• PISO BÁSICO FIXO
• PROJOVEM ADOLESCENTE- PBV I
• PISO BÁSICO VARIÁVEL – PBV II
• PISO BÁSICO VARIÁVEL – PBV III

CONTA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA –
NATUREZA DE DESPESA : CORRENTE

Secretaria Nacional de Assistência Social
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Inovações

NOB SUAS
2012

IMPLANTAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO

 BLOCO - Proteção Social Especial
CONTAS - CORRENTES ATUAIS
PAC-I

Migração

• PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

• PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA e RESIDÊNCIA
INCLUSIVA
PAC-II
PFMC
PTMC
PVMC

• PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
• PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
• PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI

CONTA DE ALTA
COMPLEXIDADE – NATUREZA
DE DESPESA : CORRENTE
CONTAS

CONTA DE MÉDIA
COMPLEXIDADE – NATUREZA
DE DESPESA : CORRENTE
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Inovações

NOB SUAS
2012

IMPLANTAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO

 BLOCO DE GESTÃO

IGD-PBF

CONTAS - CORRENTES ATUAIS

• ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

IGD-SUAS • ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

MANUTENÇÃO DAS DUAS CONTA DO IGD – PBF E IGD - SUAS

Secretaria Nacional de Assistência Social
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IGD E Processo de Acompanhamento

ESTADOS: Acompanhamento, assessoramento técnico e financeiro aos municípios

Melhoria nos resultados alcançados pelos municípios em relação às metas de
aprimoramento do sistema.

IMPACTO NO IGD DO ESTADO

Secretaria Nacional de Assistência Social
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Inovações com o Decreto do
FNAS
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2012

FINANCIAMENTO – AVANÇOS PROPICIADOS
COM O DECRETO 7.788/2012

Previsão da possibilidade de utilização dos recursos repassados pelo FNAS
para:
Cofinanciamento da estruturação da rede socioassistencial dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluindo ampliação e construção de
equipamentos públicos, para aprimorar a capacidade instalada e fortalecer o
Sistema Único da Assistência Social - SUAS;
Os recursos de que trata o inciso I do caput também poderão ser utilizados
pelos entes federados:
I - para pagamento de profissionais que integrarem equipes de referência, nos
termos do art. 6º-E da Lei nº 8.742, de 1993; e
II - para capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de estudos e
pesquisas essenciais à execução de serviços, programas e projetos de
assistência social.
Out-2012

Secretaria Nacional de Assistência Social
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REGRAS DE TRANSIÇÃO
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FINANCIAMENTO - Regras de Transição

 Aplicação do Blocos de Financiamento está condicionada a
edição de atos normativos complementares. Os repasses de
recursos continuarão a ser efetuados com base na
sistemática implementada pela NOB SUAS de 2005 e portarias
posteriores, até a regulamentação dos blocos de
financiamento.
 O planejamento para o alcance de prioridades e metas
nacionais
pactuadas
está
condicionado
à
efetiva
implementação dos aplicativos dos sistemas de informação
para elaboração do planejamento e acompanhamento do
pacto.

Secretaria Nacional de Assistência Social
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FINANCIAMENTO - Regras de Transição

 No período de desenvolvimento do sistema aplicar-se-á:
I. aos municípios: o capítulo II da NOBSUAS/2005, que trata dos
Tipos e Níveis de Gestão do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, que instituiu o modelo de habilitação ao SUAS e
os níveis de gestão inicial, básica e plena;
II. aos Estados e ao Distrito Federal: o Pacto de Aprimoramento
da Gestão dos Estados e do Distrito Federal, de que trata a
Resolução n.º 17, de 2010, da CIT, com as prioridades
instituídas para o quadriênio 2011 – 2014;
 O Plano Nacional de Assistência Social referente ao período que
compreende a publicação desta Norma até o ano 2015 consistirá na
revisão do Plano Decenal, em consonância com o PPA e prioridades
e metas nacionais do Pacto de Aprimoramento do SUAS.
Secretaria Nacional de Assistência Social
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CONTROLE SOCIAL
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CONTROLE SOCIAL

São instâncias de deliberação do SUAS:
• Conselho Nacional de Assistência Social;
• Conselhos Estaduais de Assistência Social;
• Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;
• Conselhos Municipais de Assistência Social.
As Conferências de Assistência Social deliberam as diretrizes para
o aperfeiçoamento da Política de Assistência Social.

Secretaria Nacional de Assistência Social
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Inovações
Controle Social

Estabelece estratégias para o fortalecimento dos conselhos e das
conferências de assistência social e a promoção da participação dos
usuários:
I – fixação das responsabilidades da União, Estados, DF e municípios
para com o controle social;
II - planejamento das ações do conselho de assistência social;
III - participação dos conselhos e dos usuários no planejamento local,
municipal, estadual, distrital, regional e nacional;
IV – convocação periódica das conferências de assistência social;
V – ampliação da participação popular.
• União, Estados, Distrito Federal e Municípios deverão prever dotação
orçamentária e realizar a execução financeira, garantindo os recursos e
a infraestrutura necessários para a realização das conferências e
adequado funcionamento dos conselhos.
Secretaria Nacional de Assistência Social
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Inovações
Controle Social

Planejamento das Responsabilidades dos Conselhos de Assistência Social
Os conselhos devem planejar suas ações de forma a garantir a consecução das suas
atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e transparência
das suas atividades.
• O planejamento das ações do conselho deve orientar a construção do orçamento da
gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico às funções do
Conselho;
• O gestor federal deverá disponibilizar ferramenta informatizada para o planejamento
das atividades dos conselhos, contendo as atividades, metas, cronograma de
execução e prazos.
• RESPONSABILIDADES DOS ENTES FEDERATIVOS COM O CONTROLE SOCIAL
Cabe aos órgãos gestores da política de assistência social, em cada esfera de governo,
o apoio técnico e financeiro aos conselhos e às conferências de assistência social e à
participação social dos usuários no SUAS.
 prover aos conselhos infraestrutura, recursos materiais, humanos e financeiros,
arcando com as despesas inerentes ao seu funcionamento;
 destinar aos conselhos percentual de recursos oriundos do IGD;
39
 promover e incentivar a capacitação continuada de conselheiros.

NOB SUAS
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Controle Social – Estados

 Instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de
assistência social;
 Promover a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na
elaboração da política de assistência social.
CONFERÊNCIAS
Os Estados devem realizar em conjunto com os Conselhos Estaduais de
Assistência Social as Conferências de Assistência Social;
 Para a realização das conferências os órgãos gestores de assistência social
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios deverão prever dotação
orçamentária e realizar a execução financeira, garantindo os recursos e a
infraestrutura necessários;
 A participação dos delegados governamentais e não governamentais nas
conferências estaduais e nacional deve ser assegurada, incluindo o
deslocamento, a estadia e a alimentação.
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Inovações
Controle Social

Participação dos Usuários no Sistema Único de Assistência Social: condição fundamental
para viabilizar o exercício do controle social e garantir os direitos socioassistenciais.
Ampliação do processo participativo dos usuários:
 Reforço na articulação com movimentos sociais e populares;
 Organização de diversas estruturas para o debate permanente, acompanhamento das ações
e discussão de estratégias mais adequadas para o aprimoramento do SUAS, tais como:
 coletivo de usuários junto aos serviços, programas e projetos socioassistenciais,;
 comissão de bairro;
 fórum;
 entre outras.
Estratégias para o estímulo à participação dos usuários no SUAS:
 previsão no planejamento do conselho ou do órgão gestor da política de assistência
social;
 ampla divulgação do cronograma e pautas de reuniões dos conselhos, das audiências
públicas, das conferências e demais atividades, nas unidades prestadoras de serviços e
nos meios de comunicação local;
 maior representatividade dos usuários no processo de eleição dos conselheiros não
governamentais, de escolha da delegação para as conferências, e de realização das
capacitaões;
 constituição de espaços de diálogos entre gestores, trabalhadores e usuários, garantindo
o empoderamento dos mesmos.
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INSTÂNCIAS DE NEGOCIAÇÃO E
PACTUAÇÃO
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Inovações
Instâncias de negociação e pactuação do SUAS

Instâncias de negociação e pactuação do SUAS:
I – Comissão Intergestores Tripartite – CIT, no âmbito nacional;
II – Comissão Intergestores Bipartite – CIB, no âmbito Estadual;

Inovações
• Conceitua pactuação no âmbito da gestão da Política de Assistência Social;
• Define composição das CIB com paridade na representação entre estados e
municípios, regiões e portes;
• Reconhece as entidades que representam os Secretários Estaduais e
Municipais de Assistência Social – FONSEAS, CONGEMAS e COEGEMAS;
• Aprimora e detalha as competências da CIT e das CIB;

Secretaria Nacional de Assistência Social
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Competências da CIB: alguns apontamentos

PACTUAR
 organização do Sistema Estadual de Assistência Social;


medidas para aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do SUAS no âmbito regional, inclusive serviços
regionais;



instrumentos, parâmetros e mecanismos de implementação e regulamentação complementar à legislação vigente;



critérios, estratégias e procedimentos de repasse de recursos do cofinanciamento estadual;



plano estadual de capacitação;



estratégias e procedimentos de interlocução permanente com a CIT e as demais CIBs;



planos de providência e planos de apoio aos municípios;



prioridades e metas estaduais de aprimoramento do SUAS.

ESTABELECER ACORDOS SOBRE:
 questões operacionais relativas à implantação e aprimoramento do SUAS;
 serviços, programas, projetos e benefícios a serem implantados pelo Estado e Municípios no Estado.
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Alguns Desafios aos Estados com a NOVA NOB

Aprimoramento da gestão
 fortalecimento das estruturas técnico-administrativas do órgão gestor;
 implementação da política de gestão do trabalho e educação permanente
(concursos públicos, CAPACITASUAS, etc.);
 implementação da vigilância socioassistencial;
 fortalecimento na gestão do acompanhamento, assessoramento e apoio
técnico aos municípios com base no monitoramento e planejamento.
Financiamento
 adequação de mecanismos de repasse do cofinanciamento estadual
(fundo-a-fundo);
 destinação orçamentária para apoio financeiro aos municípios;
 pactuação nas CIBs dos critérios de partilha dos recursos do
cofinanciamento estadual, considerando dados e informações de vigilância
socioassistencial, planejamento estadual e metas e indicadores de
aprimoramento.
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Alguns Desafios aos Estados com a NOVA NOB

Fortalecimento do controle social
 fortalecimento dos Conselhos Estaduais;
 fortalecimento da participação dos usuários nos processos decisórios.

Oferta de serviços, programas, projetos e benefícios
 Diagnósticos em âmbito estadual;
 Coordenação dos processos relativos à organização em âmbito estadual da
oferta regionalizada de serviços;
 Implementação de Serviços Regionais observados os parâmetros nacionais;
 Reordenamento de serviços ofertados diretamente pelo Estado, à luz do
NOB/SUAS e parâmetros técnicos nacionais;
 Apoio técnico e financeiro aos municípios para oferta de serviços, programas e
projetos;
 Fortalecimento, em âmbito estadual, de estratégias para aprimorar a
integração entre serviços, transferência de renda e benefício.
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