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EIXO 5 -  Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. 

CRAS PALMEIRAS 

 

EMENTA: Este eixo tem como objetivo debater os seguintes temas: O papel da Assistência 

Social no contexto das emergências envolve um conjunto de ações antes, durante e pós 

emergência. O documento “Diretrizes para a atuação da Política de Assistência Social em 

contextos de Emergência Socioassistencial”, da Secretaria Nacional de Assistência Social - 

SNAS/ MC traz um termo mais específico de “emergência socioassistencial”25, de forma a 

abranger as possibilidades de atuação do SUAS em eventos adversos, extraordinários e 

temporários que resultem em agravos e riscos sociais à população, para além daqueles já 

classificados pela Defesa Civil e pela saúde. Os eixos estratégicos para as situações de 

Emergência são: Gestão Legal, Administrativa e Orçamentária;  Vigilância 

Socioassistencial; Trabalho Social com Famílias e Indivíduos; Benefícios Socioassistenciais 

e Transferência de Renda;  Acolhimento; e Articulação e Intersetorialidade, que devem ser 

desenvolvidos a partir das especificidades e competências de cada ente nas três esferas de 

governo, considerando os fundamentos e diretrizes de atuação da Política de Assistência 

Social estabelecidos em normativos. 

 

Desafios no cenário atual relacionados ao EIXO 5 à luz do Plano Decenal: 

 

1. As diversas situações de emergência têm como característica primordial a necessária 

rapidez nas ações de resposta da Política de Assistência Social e de outras políticas públicas, 

com a participação dos entes municipais, estaduais, do Distrito Federal e da União de forma 

a garantir os direitos fundamentais necessários à sobrevivência durante e após a situação de 

emergência, por meio da oferta de serviços socioassistenciais, benefícios e transferência de 

renda;  

2. Necessidade de  ampliação progressiva do escopo e da atuação do SUAS frente a 

diferentes contextos de emergência, exigindo cada vez mais o aprimoramento de arranjos 

institucionais, normativos, orientações e apoios técnicos aos municípios, visando à 

qualificação das ofertas do SUAS no contexto de emergências e, principalmente neste 

momento de pandemia, em que o enfrentamento de impactos na vida de crianças e 

adolescentes que se tornaram órfãos, pessoas que perderam seus empregos e famílias pobres 

que se encontram em situação de maior vulnerabilidade em função também da crise 

econômica;  

3. Necessidade do SUAS estar presente desde o início do planejamento das ações 

intersetoriais de enfrentamento nos contextos de desastres e emergências diversas e que, 

atuando junto a outras políticas e setores, deve resguardar a sua especificidade;  

4. O II Plano Decenal da Assistência Social – 2016/2026 reafirma o objetivo de estruturação 

e manutenção da rede da proteção social básica, para além do emergencial e das situações 

de risco pessoal e social, na perspectiva da consolidação da prevenção no campo 

socioassistencial.  
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ARGUMENTAÇÃO 

 

Ao longo dos anos, o SUAS tem sido chamado a atuar em diferentes contextos de 

emergência. Nesse ínterim, foi criado o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências, estabelecido na Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 

2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. A Tipificação 

Nacional aponta como objetivos deste Serviço:  

• Assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança;  

• Manter alojamentos provisórios, quando necessário;  

• Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida;  

• Articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover as necessidades 

detectadas;  

• Promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios eventuais. Percebe-

se, portanto, que as bases para o debate sobre a atuação do SUAS em contextos de 

emergência estão postas de modo oficial e nacionalmente desde 2009.  

De acordo com a NOB SUAS/2012, a Política de Assistência Social deve afiançar cinco 

seguranças às famílias e indivíduos que dela necessitam: acolhida; renda; convívio ou 

vivência familiar, comunitária e social; desenvolvimento de autonomia; e apoio e auxílio. 

As diversas situações de emergência que atingem o Brasil vêm exigindo um esforço cada 

vez mais estruturado da Política de Assistência Social nos diferentes contextos que afetam 

um número imenso de famílias e indivíduos, tais como chuvas, enchentes que acontecem 

ano a ano; rompimentos da Barragem de Fundão (2015), no município de Mariana/ MG, e 

Barragem do Córrego do Feijão (2019), em Brumadinho/MG; aumento do fluxo migratório 

de estrangeiros, em sua maioria Venezuelanos; afundamentos e rachaduras em imóveis, 

resultante das atividades de mineração, entre outras. Mais recentemente, foi declarada a 

situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente do 

novo Coronavírus – Covid-19, pela Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, do Ministério 

da Saúde, e, então, o reconhecimento da situação de calamidade pública no Brasil, 

formalizada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 18 de março de 2020. No contexto desse 

estado de calamidade pública constatou-se o aumento exponencial de famílias e pessoas em 

situação de vulnerabilidade decorrente, sobretudo, pela impossibilidade de exercerem 

atividades profissionais. Assim, os “novos usuários” da assistência social constituídos por 

pessoas idosas, desempregados, profissionais com vínculos instáveis, pessoas em situação 

de rua, migrantes e refugiados, mulheres e crianças em situação de violência, entre outros 

públicos, impactou no acréscimo da demanda no SUAS por serviços e benefícios, nas 

seguranças de apoio e auxílio (sobrevivência pela aquisição de Benefícios Eventuais) e, nas 

seguranças de renda e de acolhida. Todas essas emergências demandam da Assistência 

Social ações de atendimento da população afetada com a oferta de serviços básicos e 

garantia de direitos fundamentais necessários à sobrevivência durante e após a situação de 

emergência. Dessa forma, o trabalho socioassistencial desenvolvido com as famílias, 

comunidades e indivíduos ultrapassa a dimensão primeira do atendimento imediato nessas 
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circunstâncias, devendo ir além e focando na garantia dos programas, projetos e benefícios 

nos territórios. O fato desses fenômenos envolverem o desencadeamento ou agravamento de 

situações de vulnerabilidade, riscos sociais e outras formas de violação de direitos, faz com 

que a resposta da Assistência Social repercuta em ações de ambas as proteções (básica e 

especial) e na totalidade de seus serviços, programas, projetos e benefícios. Portanto, vale 

reafirmar nesses contextos a essencialidade do Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências, previsto na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, que prevê o público atendido, objetivos específicos, provisões (ambiente 

físico, recursos materiais, recursos humanos, trabalho social essencial), aquisições dos 

usuários (segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais), segurança de acolhida, 

segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social, condições e formas de 

acesso, gestão da unidade (período de funcionamento, abrangência, articulação em rede), 

impacto social esperado. Há um esforço de integração entre os Governo Federal, Estadual, 

do Distrito Federal e municipal para viabilizar o planejamento das ações de atendimento às 

famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco, de forma a ampliar a 

reorganização da rede socioassistencial – há também a antecipação do cronograma de 

pagamento de benefícios como o Bolsa Família e o BPC, entre outras ações. O Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) não pode se eximir de sua responsabilidade nos 

contextos de desastres e emergências diversas e que, atuando junto a outras políticas e 

setores, deve resguardar a sua especificidade. As responsabilidades específicas dos gestores 

e trabalhadores municipais/distrital, estaduais e federal, bem como a responsabilidade 

compartilhada entre as três esferas de governo já estão previstas nas diretrizes do SUAS. 

Ressalvada a primazia da coordenação das ações pelo poder público estatal em ações 

emergenciais, reconhece-se a importância da participação de parceiros da sociedade civil, 

do setor privado, de agências de cooperação internacional, e, igualmente, a importância da 

participação ativa das famílias e indivíduos como atores corresponsáveis pelas ações de 

prevenção e pela reconstrução de seus projetos de vida. Para o enfrentamento de situações 

de emergências e calamidades públicas decorrentes de desastres, foi regulamentado o 

cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências, por meio da Portaria GM nº 90, de 3 de setembro de 2013, 

garantindo aos entes com reconhecimento destes eventos apoio técnico e financeiro para a 

manutenção de acolhimento provisório de famílias desalojadas ou desabrigadas. 

 

Para melhor aprofundamento dos debates propõem-se algumas questões norteadoras:  

 

1. Como está estruturada a Vigilância Socioassistencial no município, de forma a atuar 

preventivamente e de forma planejada nas ações de proteção social básica e especial, bem 

como a integração dos serviços e benefícios, como o BPC, os benefícios eventuais, o 

Programa Bolsa Família e o Auxílio Emergencial a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social?  

2. Como qualificar a atuação do SUAS nos municípios em contextos de emergências?  
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3. Como a gestão local vem atuando para efetivar o cumprimento e garantia da proteção 

social, da vigilância socioassistencial e da defesa de direitos da população mais vulnerável e 

na sua capacidade em momentos críticos de emergência?  

4. Como vem sendo e o que pode melhorar na gestão do SUAS em âmbito municipal no que 

concerne à organização e/ou adequação das ofertas e articulação com outras políticas e 

setores durante e após a emergência, em apoio à população afetada por emergências e na 

garantia de meios necessários à sobrevivência, bem como a redução de vulnerabilidades e 

riscos sociais?  

5. Quais as ações que o SUAS necessita para fazer face ao contexto de pré-emergência, 

durante a emergência e após a emergência, visando combater as desigualdades sociais?  

6. Que modelo de financiamento e cofinanciamento o SUAS demanda para atuar 

efetivamente em momento de pandemia e pós pandemia?  

7. Como podemos fomentar localmente a participação e o controle social nos momentos de 

emergência e de pandemia?  

8. Qual o grau de articulação e intersetorialidade que o município realiza junto às políticas 

públicas, com o setor privado e a sociedade civil, visando dar celeridade e resposta efetiva 

às situações de emergência? 
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