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Política de Assistência Social e SUAS



ASSISTÊNCIA SOCIAL: Política Pública de Proteção Social não-contributiva que

integra a seguridade social brasileira. (Constituição Federal, Arts. 197, 203, 204)

SEGURIDADE SOCIAL 

PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

SAÚDE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

A quem dela 

necessitar 
Universal Contributiva



 Política pública de Seguridade Social, não-
contributiva, dever do Estado e direito do cidadão
que dela necessitar.

 Organizada no país com ofertas descentralizadas e
estruturadas pelo Sistema Único de Assistência
Social - SUAS.

ASSISTÊNCIA SOCIAL



O SUAS garante a proteção social a indivíduos e famílias em

situação de pobreza, vulnerabilidade e risco social.

O SUAS é um sistema constituído nacionalmente com direção

única, caracterizado pela gestão compartilhada e cofinanciamento

das ações pelos três entes federados.

Os programas, projetos, serviços e benefícios devem ser

desenvolvidos nos territórios mais vulneráveis, tendo a família

como foco de atenção.

O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



 Famílias e indivíduos em situação de pobreza e vulnerabilidade
 Beneficiários do Programa Bolsa Família 
 Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC)
 Famílias e indivíduos em situação de risco 
 Crianças e Adolescentes
 Jovens
 Pessoas com Deficiência
 Idosos
 Comunidades tradicionais

Situações
 Pessoas em serviços de acolhimento
 Trabalho Infantil
 Violência
 Situação de Rua
 Negligência
 Abandono
 Falta de acesso às políticas públicas

PÚBLICO DO SUAS



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO SUAS 



As ofertas da assistência social no Suas são organizadas em dois tipos de proteção: Básica e Especial

Proteção Social Básica Tem caráter preventivo e atende famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

Atende a situações de risco e direitos violados. Atende famílias e indivíduos em
situações de risco e direitos violados: negligência, maus tratos, abandono, violência,
pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência e pessoas idosas em situação
de dependência de cuidados.

Garantia de proteção integral em serviços de acolhimento - pessoas com vínculos
familiares fragilizados ou rompidos, como crianças adolescentes, indivíduos e
famílias, pessoas com deficiência, pessoas idosas, mulheres vítimas de violência.

Proteção Social 
Especial de Média 
Complexidade 

Proteção Social 
Especial de Alta 
Complexidade 

PROTEÇÃO SOCIAL 



UNIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Famílias e 

Indivíduos 

Situação de 

Rua 

Famílias e 

Indivíduos 

em Situação 

de Risco 

Social

Famílias em 

Situação de 

Pobreza e 

Vulnerabilidade 

PBF e BPC

PROTEÇÃO 

SOCIAL BÁSICA 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

Média Complexidade

CRAS CREAS CENTRO POP CENTRO-DIA

Pessoas com 

deficiência e 

idosos em 

situação de 

dependência

Pessoas afastadas do 

convívio familiar; em 

situação de rua;  

abandono; calamidade 

pública.

Abrigos 

Famílias Acolhedoras

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Alta Complexidade



Acesso ao Programa Bolsa Família

Os Centros de 

Referência da 

Assistência Social 

(CRAS) referenciam 

as famílias nos 

territórios e oferecem 

os seguintes 

serviços:

Serviço de Atenção Integral às Famílias (PAIF)

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Inscrição no Cadastro Único

Acesso a benefícios socioassistenciais



Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias

Abordagem Social

Os Centros de 

Referência 

Especializados da 

Assistência Social 

(CREAS) também

referenciam as famílias 

nos territórios e 

oferecem os seguintes 

serviços:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI)

Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto



Abordagem Social

Os Centros de 

Referência 

Especializados para 

População em 

Situação de Rua 

(Centro Pop) :

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua

• O Centro POP deve representar espaço de referência para o

convívio social e o desenvolvimento de relações de

solidariedade, afetividade e respeito.

• Essa unidade também funciona como ponto de apoio para

pessoas que moram e/ou sobrevivem nas ruas. Deve

promover o acesso a espaços de guarda de pertences, de

higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação.

O endereço do Centro Pop pode ser usado como referência

do usuário.



Os Centros-Dia 

para pessoas 

idosas e pessoas 

com deficiência

• O Centro-Dia de Referência é uma unidade pública
especializada que atende crianças, jovens e adultos com
deficiência que não têm autonomia e dependem de outras
pessoas.

• Oferta o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência, Pessoas Idosas e suas Famílias.

• Objetivo: Ampliar a proteção e os cuidados às Pessoas com
Deficiência e Pessoas Idosas com algum grau de dependência,
em situação de risco ou que tiveram seus direitos violados.

• Nesta unidade são desenvolvidas atividades que permitam a
convivência em grupo, cuidados pessoais, fortalecimento das
relações sociais, apoio e orientação aos cuidadores familiares,
acesso a outros serviços e a tecnologias que proporcionam
autonomia e convivência.



Serviço de 

Acolhimento

• Os Serviços de Acolhimento costumam ser conhecidos pela
população como “abrigos”.

• São organizados por ciclo de vida ou situação na qual a pessoa
atendida se encontre: crianças e adolescentes, idosos, mulheres
vítimas de violência, pessoas com deficiência, imigrantes e
pessoas em situação de rua.

• PCD: Residências Inclusivas – destinadas ao atendimento de
pessoas adultas com deficiência, com dependência, que não
tenham família.

• Serviço de Família Acolhedora - que organiza e acompanha o
acolhimento de crianças e adolescentes em famílias da
comunidade.



O BPC (Benefício de Prestação Continuada) é um

benefício da Política de Assistência Social, individual,

não vitalício e que garante o pagamento mensal de 01

(um) salário mínimo à pessoa idosa, com 65 (sessenta

e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de

qualquer idade, que comprovem não possuir meios

para prover a própria manutenção nem de tê-la provida

por sua família.

O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

Para acessar o BPC não é necessário ter contribuído com a Previdência Social



Público do BPC

Pessoa idosa, com idade de 65 (sessenta e cinco)

anos ou mais.

Pessoa com deficiência, de qualquer idade, entendida como aquela que
apresenta impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas

Quantidade de Benefícios
Total de 

benefícios
PCD Idoso

Brasil 2.574.949 2.075.367 4.650.316



Critérios de acesso ao BPC

Renda mensal familiar per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo
vigente (Art. 20, § 3° da LOAS).

É obrigatório para a concessão e manutenção do benefício a inscrição do
requerente e do seu grupo familiar no Cadastro Único.

Para requerer e manter o benefício é necessário que as  inscrições no Cadastro 
Único tenham sido realizadas ou atualizadas nos últimos dois anos.

É obrigatório o cadastramento no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – do 
requerente e do seu grupo familiar.



São provisões suplementares e provisórias e são prestadas aos cidadãos e às famílias:

Nascimento - Para atender, preferencialmente às necessidades do bebê que vai nascer; apoiar a mãe nos

casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento e apoiar a família no caso de morte da

mãe.

Morte - Para atender, preferencialmente, às despesas de urna funerária, velório e sepultamento; suprir

necessidades urgentes da família advindas da morte; ressarcir, no caso de ausência do Benefícios Eventual

no momento necessário

Vulnerabilidade\Temporária - Enfrentar riscos, perdas e alimentação e domicílio; abandono ou

impossibilidade de abrigar filhos; decorrentes da ruptura de vínculos familiares, violência física ou

psicológica, situações de ameaça à vida; desastres, e outras situações.

Calamidade- Para atendimento de vítimas de calamidade pública assegurando-lhes a sobrevivência e a

reconstrução de sua autonomia

Benefícios Eventuais



Equipamentos da Assistência Social - Brasil

8.382 CRAS

5.541
(99,4%)

municípios

8.742 
Centros de Convivência 

2.163

(38,8%)

municípios

2.753 CREAS

2.445
(44%)

municípios

6.605
Unidades de Acolhimento

2.283
(41%)

municípios

1.787 Centros-Dia

1.031

(18,5%)

municípios

232 Centros Pop

199
(3,6%)

municípios

Fonte: CadSuas, 19 de maio de 2020 (CRAS, CREAS, Centro-Dia, Centro Pop, Centro Convivência – dados de Unidade de Acolhimento, fevereiro de 2020  

13.052*Entidades cadastradas

3.069
(55%)

município
s

* Fonte: CNEAS, Situação cadastral: Concluída até 28/02/2020. 

13.0525.597

1.707

ConcluídosPreenchendo

Pendente

Govs = 44,5 %

OSCs = 55,5 %
OSCs = 60,5 %

Govs = 39,5%

32 mil OSCs reconhecidas



0
1
2
3 ou mais

CRAS
99,1% dos municípios

CREAS
97,2% dos municípios com mais de 20 mil 

habitantes

Fonte: Censo SUAS 2019



Emergência social – Operação acolhida 



SUAS: ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

Órgãos

Gestores

Secretaria

Nacional 

Secretarias

Estaduais

Secretarias

Municipais

Gestão

Orçamentária e 

Financeira

FNAS

FEAS

FMAS

SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS

CIDADÃO

Instâncias de 

Deliberação e 

Controle Social

CNAS

CEAS

CMAS

Instâncias

de 

Negociação

e Pactuação

CIT

CIB’s

REDE DE ATENDIMENTO: OFERTA PÚBLICAS ESTATAIS E POR OSCS 



Modelo de Gestão e Atendimento

 Serviços, Programas, Projetos e Benefícios

 Padronização nacional dos Serviços, com rede de 

atendimento com ofertas descentralizadas, prestadas 

diretamente pelo poder público e pelas OSC’s. 

 Integração do acesso a Serviços e Benefícios: alcance 

das vulnerabilidades para além da questão da renda e 

construção de trajetórias de vida com autonomia.

 Articulação Intersetorial com outras políticas e com o 

Sistema de Justiça.

 CEBAS: Instrumento do governo federal que concede

isenção fiscal para OSC’s - assistência social, saúde

e/ou educação.



O SUAS no enfrentamento à Covid-19 











Comunicação com a rede do SUAS







Sistemas de Termo de 
Aceite e do Plano de Ação

Informativos em linguagem acessível 
sobre os atos normativos



OBRIGADA!

Central de Relacionamento do MC (0800 707-2003) ;

Site do Ministério da Cidadania (link de acesso: 

http://cidadania.gov.br ) 

Portal de Serviços

(link de acesso: https://www.servicos.gov.br )

Blog da Rede SUAS
http://blog.mds.gov.br/redesuas/

http://cidadania.gov.br/
http://blog.mds.gov.br/redesuas/

