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TEMA: PROVISÕES DO SUAS/BH EM TEMPOS DE PANDEMIA
Esta primeira edição do Boletim da Vigilância Socioassistencial do SUAS/BH inaugura 

uma série extremamente relevante para dar visibilidade às provisões do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS-BH), em meio à um processo intenso de reordenamentos e 
ampliações necessárias num contexto de emergência em saúde pública provocada pela 
Covid-19. 

O cenário de agravos na saúde e na economia impacta de forma acelerada a condição 
de vulnerabilidade social, além de aprofundar a desigualdade social, com incidências no 
campo socioassistencial.

A Assistência Social, direito constitucional, ganha visibilidade neste período de 
pandemia e, mais do que nunca, são convocadas as seguranças sociais afiançadas por 
essa política pública: de acolhida, de convivência familiar, de renda, de apoio e de auxílio.

Convidamos, portanto, a todos, todas e todes para a leitura dessa edição, que 
apresenta as normativas que ancoram a essencialidade da Política Pública de Assistência 
Social e do SUAS; as ações emergenciais para garantir mais proteção aos grupos mais 
vulneráveis demostrando, inclusive, que o alargamento da proteção social requer 
estratégias de gestão integradas entre o SUAS, o SUS, o SISAN, dentre outras políticas 
públicas e sociais; e, na sequência, são apresentados os serviços, programas e projetos de 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, nas 
modalidades presencial e de teletrabalho. Os itens finais compreendem as informações 
de acesso da população belorizontina ao Cadastro Único para Programas Sociais - 
CadÚnico, com destaque, à segurança de renda, por meio do Benefício de Prestação 
Continuada – BPC, do Programa Bolsa Família, do Programa de Renda Emergencial 
Temporária do Governo Estadual - Renda Minas e do Auxílio Emergencial, além dos 
benefícios eventuais ofertados pelo município.
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A Gerência de Vigilância Socioassistencial (GVISO) vinculada à Diretoria de Gestão 

do SUAS (DGAS), com apoio das gerências finalísticas das Diretorias de Proteção Básica 

e de Proteção Social Especial, desde de julho de 2020, produz o Relatório da Vigilância 

Socioassistencial sobre a atuação do SUAS/BH no período da pandemia, com 

periodicidade mensal, visando monitorar dados das provisões dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais, bem como do acesso da população ao CadÚnico. 

Por meio da Planilha de Monitoramento das Ações do SUAS/BH no período da pandemia, 

os dados são lançados com uma periodicidade semanal ou mensal, tendo por fonte o 

SIGPS, o PPAG e/ou instrumentais de coleta de controle interno dos serviços. Com apoio 

no Relatório da Vigilância Socioassistencial sobre a atuação do SUAS/BH no período da 

pandemia, este primeiro Boletim consolida a série histórica de ofertas dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais de julho/2020 a fevereiro/2021, e 

promove a ampla divulgação destas informações1. 

Além das informações sobre serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais, extraídas das bases do sistema de informação municipal SIGPS, 

foram também extraídos, tratados e georreferenciados dados da população do município, 

das bases de dados do governo federal: CadÚnico, BPC e VIS DATA 3 BETA, este último 

para acesso aos dados do Auxílio Emergencial. Todos esses sistemas compreendem 

bases de dados para a gestão da informação do SUAS-BH. 

Incluímos também neste Boletim, informações das ações da Subsecretaria de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN), cuja fonte foi o documento denominado 

Balanço/Dados de execução da assistência alimentar no âmbito da Politica Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional durante o período de pandemia, de 20/05/21. E, 

finalmente, foi utilizado um estudo normativo realizado pela Gerência de Regulação do 

SUAS/BH e pela Comissão de Gestão do Trabalho do CMAS/BH, em abril de 2021, para 

apresentação da legislação e demais normativas que ancoram a essencialidade da 

política de Assistência Social. 

 
1 A coleta compreende o período de julho/20 até fevereiro/21, porque parte importante dos dados foram extraídos dos 
Relatórios Mensais de Atendimento (RMA) CRAS, CREAS e Centro Pop, cuja base mais atualizada, com a qual se 
poderia contar, é a do mês de fevereiro de 2021.  
 

1 – Notas metodológicas 
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Nunca é demais enfatizar que informação é condição indispensável para dar 

visibilidade às necessidades, potencialidades e desproteções sociais a que estão 

expostas as famílias, os indivíduos e seus territórios. Registrar e consolidar dados, 

produzir diagnósticos e fomentar estudos, constituem atividades fundamentais da 

Vigilância Socioassistencial para a política de Assistência Social. Portanto, é essencial 

manter os registros dos dados atualizados sem abrir mão da qualidade das informações. 

Um dado registrado com erro pode revelar uma realidade equivocada ou esconder uma 

realidade de situações de risco social e pessoal, violência e violação de direitos. 

Ressalta-se, ainda, que a consolidação de dados populacionais e daqueles 

referentes às provisões socioassistenciais por meio do georreferenciamento no território 

municipal e nos territórios regionais, expressa a importância metodológica da 

territorialização das informações para o exercício da função de vigilância 

socioassistencial. Significa que a representação, no território de vivência, das situações 

de vulnerabilidade e risco social constitui estratégia metodológica imprescindível para a 

análise da adequação entre as necessidades da população e as provisões públicas dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

 

 

Este Boletim põe em evidência o debate nacional, estabelecido desde o início da 

Pandemia da covid-19, sobre a essencialidade do SUAS para a proteção das famílias 

brasileiras, no contexto de exposição às inúmeras situações de desproteções sociais, 

destacadamente a ausência ou insuficiência de renda e de local seguro para a acolhida, 

diante das regras do isolamento e distanciamento social. Discutir a pandemia e a 

proteção social, reforça a condição de essencialidade que o campo socioassistencial 

alcançou ao ingressar na Constituição Federal/1988 como Política de Seguridade Social. 

  A Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, introduziu o estado de emergência 

em decorrência da pandemia da covid-19 e adotou medidas sanitárias de isolamento e 

quarenta. Seu decreto regulamentador, publicado em 20 de março sob o número 10.282, 

especifica os serviços públicos e atividades essenciais indispensáveis ao atendimento 

das necessidades inadiáveis da população, assim consideradas, pois, se não atendidas, 

2 – Principais legislações federais, estaduais e municipais que 
ancoram a essencialidade e a obrigatoriedade da oferta da 
Política Pública de Assistência Social 
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colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança pública e social da 

população. 

Neste item do Boletim são apresentadas as legislações, decretos, portarias e 

informes utilizados em Belo Horizonte, na área da Assistência Social, que materializam 

a política pública como essencial e obrigatória, conforme estabelecem os artigos 203 e 

204 da Constituição Federal de 1988 e a LOAS (Lei 8742/1983), reiteradas pela já citada 

Lei Federal 13.979/2020. No município todas as provisões do SUAS-BH estão em 

funcionamento desde o início da Pandemia, sendo algumas na modalidade presencial ou 

remota, outras nas duas modalidades. 
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A SMASAC, por meio da SUASS, a partir de março de 2020, iniciou um processo de 

formulação e de divulgação de vários informativos e orientações técnicas sobre os 

procedimentos que compõem as ações e atividades remotas e presenciais das unidades, 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e do CadÚnico, durante o 

período da pandemia da covid-19. Conforme disposto na Portaria SMASAC nº 107/2020, 

em seu anexo I – Protocolo SUAS/BH 01/2020, "a reabertura das atividades está sendo 

feita em fases subsequentes e cumulativas, conforme a segurança do quadro geral da 

população da cidade. A mudança das fases depende da análise dos indicadores 

epidemiológicos e dos resultados publicados no Boletim da Vigilância Epidemiológica. 

Resultados positivos criam condições para a evolução do processo. Da mesma forma 

existe a possibilidade de retorno às fases anteriores, em caso de indicadores negativos." 

As ações e atividades do SUAS-BH seguem as diretrizes estabelecidas pelo CMAS, 

por meio de documento denominado “Diretrizes para a organização gradual das 

atividades presenciais do SUAS-BH após a flexibilização das medidas de isolamento 

social de prevenção e contenção da contaminação pela doença viral infecciosa causada 

pelo novo coronavírus”. 

Conforme estabelecido pelo CMAS, são diretrizes para a organização gradual das 

atividades presenciais do SUAS-BH, dentre outras: 

a. Priorizar o retorno das atividades de caráter particularizado e aprofundar o debate 

sobre o retorno gradual de atividades de caráter coletivo, levando em 

consideração as medidas de prevenção e contenção do coronavírus definidos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS)  e Secretaria Municipal de Saúde e a 

estruturação das condições de segurança em Saúde dos Trabalhadores, Gestores 

e Usuários do SUAS-BH  

b. Aprofundar o debate ético-político sobre o papel do SUAS no contexto da 

Pandemia. Como assegurar e afiançar as seguranças de renda, acolhida, 

convivência e autonomia? 

c. Aprofundar, debater e aprimorar de forma processual e continuada as Orientações 

Técnico-Metodológicas-Operacionais referentes aos serviços, programas, 

3 – Informativos e Orientações técnicas produzidos no âmbito do 
SUAS/BH no contexto da Pandemia da covid-19 
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projetos e benefícios socioassistenciais nas modalidades de trabalho presencial e 

remota. 

d. Ofertar ações de apoio técnico e educação permanente para trabalhadores e 

gestores da rede governamental e não governamental. 

 

Estas diretrizes estão contidas nas Orientações Técnicas e Informativos, aqui 
organizados por Diretorias da Subsecretaria de Assistência Social (SUASS) em ordem 
cronológica, apresentados na Tabela 1, a seguir. 
 

Tabela 1: Orientações técnicas e informativos produzidos no âmbito do SUAS-BH, no contexto da 
Pandemia da covid-19 

DIRETORIA/SUASS ORIENTAÇÃO TÉCNICA DESCRIÇÃO 

DIRETORIA DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA DO SUAS 

INFORMATIVO DPSO/SUASS 
Nº 004/2020  (19/03/2020 

Informações e orientações técnicas para as 
equipes técnicas e gestores da política de 
Assistência Social sobre o atendimento do 
Programa Maior Cuidado e do Programa de 
Assistência Alimentar e Nutricional Emergencial 
(PAAN). 

INFORMATIVO DPSO/SUASS 
Nº 006/2020 (20/03/2021) 

Informações e orientações técnicas quanto ao 
trabalho social realizado pelas equipes de 
referência e coordenação dos CRAS durante o 
período de pandemia pelo Coronavírus. 

INFORMATIVO DPSO/SUASS 
Nº 007/2020 (02/04/20) 

Informações e orientações técnicas quanto à 
atenção socioassistencial às famílias em 
descumprimento de condicionalidades do 
Programa Bolsa Família no contexto da pandemia 
da covid-19.  

INFORMATIVO DPSO/SUASS 
Nº 008/2020 (03/04/2020 

Informações e orientações técnicas quanto ao 
Programa de Assistência Alimentar e Nutricional 
Emergencial (PAAN) e a corresponsabilidade do 
SUAS/BH, frente ao contexto de pandemia da 
covid-19.  

INFORMATIVO DPSO/SUASS 
Nº 009/2020  (20/04/2020) 

Informações e orientações técnicas quanto ao 
trabalho social realizado pelas equipes de 
referência do Serviço de Proteção Social Básica 
Regional e do Serviço de Proteção Social à Pessoa 
com Deficiência, com destaque para as funções 
essenciais das coordenações de proteção social e 
cidadania, durante o período de pandemia da 
covid-19. 

INFORMATIVO DPSO/SUASS 
Nº 010/2020  (20/04/2020) 

Roteiro para orientações aos beneficiários do 
Programa Bolsa Família que irão acessar o 
auxílio emergencial 

INFORMATIVO DPSO/SUASS 
Nº 011/2020  (08/07/2020 

Informações sobre o atendimento remoto do 
CadÚnico em período de excepcionalidades 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-004-2020-orientacoes-paan-e-programa-maior-cuidado.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-004-2020-orientacoes-paan-e-programa-maior-cuidado.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-006-informacoes-e-orientacoes-tecnicas-trabalho-social-dos-cras.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-006-informacoes-e-orientacoes-tecnicas-trabalho-social-dos-cras.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-007-orientacoes-tecnicas-para-atencao-as-familias-em-descumprimento-de-condicionalidades.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-007-orientacoes-tecnicas-para-atencao-as-familias-em-descumprimento-de-condicionalidades.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-008-orientacoes-quanto-ao-programa-de-assistencia-alimentar-e-nutricional-emergencial-paan-frente-ao-contexto-de-pandemia-covid19.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-008-orientacoes-quanto-ao-programa-de-assistencia-alimentar-e-nutricional-emergencial-paan-frente-ao-contexto-de-pandemia-covid19.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-009-orientacoes-tecnicas-para-os-servicos-de-psb-regional-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-009-orientacoes-tecnicas-para-os-servicos-de-psb-regional-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-010-2020-roteiro-para-contato-com-familias-pbf-auxilio-emergencial.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-010-2020-roteiro-para-contato-com-familias-pbf-auxilio-emergencial.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-011-atualizacoes-sobre-o-fluxo-temporario-para-novos-cadastros-e-atualizacao-cadastral-remota-no-cadunico.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-suass-011-atualizacoes-sobre-o-fluxo-temporario-para-novos-cadastros-e-atualizacao-cadastral-remota-no-cadunico.pdf
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INFORMATIVO DPSO/SUASS 
Nº 012/2020  (29/06/2020) 

Informações e orientação técnica às equipes de 
referência dos serviços socioassistenciais quanto 
aos fluxos e procedimentos para a provisão de 
benefícios socioassistenciais no contexto de 
pandemia da Covid-19. 

INFORMATIVO 
DPSO/DRGD/SUASS Nº 
001/2020   (02/07/2020) 

Informações e orientação técnicas às equipes de 
referência dos serviços socioassistenciais a 
respeito do fluxo de encaminhamento de casos de 
indeferimento de pedidos do Auxílio Emergencial 
à Defensoria Pública da União (DPU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRETORIA DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DO SUAS 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 003/2020 
(19/03/20) 

Orientação técnica sobre a implementação 
imediata de medidas para prevenção ao contágio 
e à propagação da Covid-19 no Serviço 
Especializado em Abordagem Social - SEAS. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 005/2020 
(19/03/20) 

Orientação técnica às Unidades de Acolhimento 
Institucional sobre medidas de prevenção ao 
contágio da Covid-19 e de organização do 
trabalho. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 008/2020 
(26/03/20) 

Orientação técnica ao Serviço de Proteção Social 
à Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa em Meio Aberto – LA e PSC – 
sobre medidas de prevenção ao contágio da 
Covid-19 e de organização da escala especial de 
trabalhadores. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 009/2020 
(25/03/20) 

Complementa a ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUAS Nº 003/2020, que dispõe sobre as 
medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 e 
de organização da escala especial de 
trabalhadores para o SEAS. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 010/2020 
(30/03/20) 

Orientação Técnica ao Serviço de Proteção 
Especial a Pessoas com Deficiências, Idosas e 
suas famílias -  SPEPDI (Centro-Dia e 
Acompanhamento em Domicílio/CREAS) sobre as 
medidas de prevenção ao contágio da covid-19 e 
de organização da escala especial de 
funcionamento do Serviço. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 011/2020  
(07/04/21) 

Orientação Técnica ao Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI), sobre medidas de prevenção ao contágio 
da Covid-19 e de organização especial de 
funcionamento do Serviço. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 012/2020 
(07/04/21) 

Orientação Técnica aos Serviços 
Socioassistenciais de atendimento à População 
em Situação de Rua sobre o Acolhimento 
Provisório e Emergencial dos usuários com 
indicativo, pelo SUS, de isolamento social 
domiciliar por suspeita e, ou, confirmação da 
Covid-19. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 013/2020 
(11/05/21) 

Orientações ao Núcleo de Atendimento às 
Medidas Socioeducativas e Protetivas - NAMSEP 
e CREAS –sobre medidas de prevenção ao 
contágio da Covid-19 e de organização do regime 
de teletrabalho no contexto da aplicação de 
medidas socioeducativas e protetivas pelo CIA-
BH. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-012-2020-orientacoes-tecnicas-sobre-a-provisao-de-beneficios-durante-o-periodo-de-pandemia.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-012-2020-orientacoes-tecnicas-sobre-a-provisao-de-beneficios-durante-o-periodo-de-pandemia.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-drgd-suass-01-2020-fluxo-suas-e-dpu-para-judicializacao-de-processos-auxilio-emergencial-versao-final-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-drgd-suass-01-2020-fluxo-suas-e-dpu-para-judicializacao-de-processos-auxilio-emergencial-versao-final-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/informativo-dpso-drgd-suass-01-2020-fluxo-suas-e-dpu-para-judicializacao-de-processos-auxilio-emergencial-versao-final-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-003_2020-seas-19_03_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-003_2020-seas-19_03_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-003_2020-seas-19_03_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-005_2020-unidades-de-acolhimento_19_03_2019-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-005_2020-unidades-de-acolhimento_19_03_2019-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-005_2020-unidades-de-acolhimento_19_03_2019-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-008_2020-medidas-socioeducativas-.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-008_2020-medidas-socioeducativas-.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-008_2020-medidas-socioeducativas-.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-009_2020-seas-25_03_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-009_2020-seas-25_03_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-009_2020-seas-25_03_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-010_2020-spepid-30_03_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-010_2020-spepid-30_03_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-010_2020-spepid-30_03_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-011_-2020-paefi.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-011_-2020-paefi.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-011_-2020-paefi.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-012_-2020-servico-de-acolhimento-provisorio-e-emergencial.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-012_-2020-servico-de-acolhimento-provisorio-e-emergencial.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-012_-2020-servico-de-acolhimento-provisorio-e-emergencial.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-13_2020-namsep.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-13_2020-namsep.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-13_2020-namsep.pdf
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 014/2020  
(25/05/21) 

Orientação técnica às equipes de referência dos 
Serviços Socioassistenciais de Proteção Social 
Especial para Pessoas em Situação de Rua sobre 
o processo de busca ativa e de orientação aos 
beneficiários do Programa Bolsa Família, que irão 
acessar o Auxílio Emergencial. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 015/2020  
(15/06/21)   

Atualização das Orientações Técnicas 011/20 
destinada ao PAEFI, sobre medidas de prevenção 
ao contágio da Covid-19 e de organização especial 
de funcionamento do Serviço. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DPES/SUASS Nº 18/2020 
(22/10/2020) 

Recomendações gerais para organização do 
atendimento presencial a demanda espontânea 
de pessoas em pessoas em situação de rua e 
outras situações de violação de direitos nos 
CREAS/PAEFI, durante o processo de retorno 
gradual, de modo a complementar as diretrizes e 
recomendações expressas no Protocolo SUAS/BH 
Nº 01/2020 e nas Recomendações para 
adequação das atividades desenvolvidas na 
Proteção Social Especial de Média Complexidade 
no contexto da Pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRETORIA DE 
GESTÃO DO SUAS 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DGAS/GVISO Nº 01/2020 
(22/04/2020) 

Orientação Técnica sobre o registro dos 
atendimentos realizados em regime de 
teletrabalho durante contexto da pandemia de  
Covid-19. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
ESPECÍFICA DGAS/GVISO Nº 
02/2020 (19/05/2020) 

Orientação Técnica complementar à Orientação 
Técnica DGAS/GVISO Nº01/2020 sobre o registro 
dos atendimentos realizados em regime de 
teletrabalho durante a o contexto da pandemia de  
Covid-19. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DGAS/GVISO Nº 03/2020 - 
ESPECÍFICA PARA O 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA REGIONAL 
(SPSBR) (19/06/2020) 

Orientação Técnica específica para o Serviço de 
Proteção Social Básica Regional, complementar à 
Orientação Técnica DGAS/GVISO Nº01/2020 e 
Nº02/2020, sobre o registro dos atendimentos 
realizados pelo  SPSBR, em regime de 
teletrabalho, durante a o contexto da pandemia de  
Covid-19. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
DGAS/GVISO Nº 04/2020 - 
ESPECÍFICA PARA O 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E 
ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS 
E INDIVÍDUOS (PAEFI) 

Orientação Técnica Específica para o Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos (PAEFI), complementar às 
Orientações Técnicas DGAS/GVISO Nº01 e 
Nº02/2020, sobre o registro e a extração de 
informações referentes aos atendimentos 
realizados em regime de teletrabalho durante a o 
contexto da pandemia da covid-19. 

NOTA TÉCNICA 
DGAS/GGTEP/MMGT-SUAS-
BH 001/2021 (20/4/2020)2 

Descreve a natureza do trabalho desenvolvido 
pelos profissionais das equipes de referência no 
âmbito do SUAS/BH e subsidia, com informações, 
a gestão estratégica sobre a necessidade de 
inclusão deste grupo no rol das prioridades para a 
vacinação contra a Covid-19. 

  
PROJETO Nº 01/2020 
GGTEP/DGAS: APOIAR 
SUAS/BH (04/06/2020) 

Discute e apresenta ações de apoio técnico para a 
escuta e sistematização das experiências de 
aprendizados e desafios vivenciados pelos 
trabalhadores e gestores do SUAS/BH no 
contexto da Pandemia da Covid-19. 

 
2 A MESA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO DO SUAS-BH (MMGT) constitui instância democrática e 
participativa de gestão do trabalho no âmbito do SUAS/BH. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-dpes-14_2020-servicos-pop-rua-auxilio-emergencial.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-dpes-14_2020-servicos-pop-rua-auxilio-emergencial.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-dpes-14_2020-servicos-pop-rua-auxilio-emergencial.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-015_2020-paefi.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-015_2020-paefi.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-015_2020-paefi.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-tecnica-dpes-suass-no-18_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-tecnica-dpes-suass-no-18_2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-tecnica-dpes-suass-no-18_2020.pdf
https://docs.google.com/document/d/1EPKelhVQUVCPVb5hzWuCeCmOouVNIm0hd1Lc-C0a4u4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EPKelhVQUVCPVb5hzWuCeCmOouVNIm0hd1Lc-C0a4u4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K1C5ZZzGJWWKxuwWvJcdl82bJK6Dt9z5CCT6r5Aadrc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K1C5ZZzGJWWKxuwWvJcdl82bJK6Dt9z5CCT6r5Aadrc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K1C5ZZzGJWWKxuwWvJcdl82bJK6Dt9z5CCT6r5Aadrc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E6mCSMB3jO70hGAGdEV6M1TT8q3j7rok_Hg6pxaOjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E6mCSMB3jO70hGAGdEV6M1TT8q3j7rok_Hg6pxaOjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E6mCSMB3jO70hGAGdEV6M1TT8q3j7rok_Hg6pxaOjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E6mCSMB3jO70hGAGdEV6M1TT8q3j7rok_Hg6pxaOjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E6mCSMB3jO70hGAGdEV6M1TT8q3j7rok_Hg6pxaOjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E6mCSMB3jO70hGAGdEV6M1TT8q3j7rok_Hg6pxaOjYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_C5zymX0HnC0ZFfiPLOXemufL4m9YMRlsS63NAzQXRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_C5zymX0HnC0ZFfiPLOXemufL4m9YMRlsS63NAzQXRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_C5zymX0HnC0ZFfiPLOXemufL4m9YMRlsS63NAzQXRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_C5zymX0HnC0ZFfiPLOXemufL4m9YMRlsS63NAzQXRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_C5zymX0HnC0ZFfiPLOXemufL4m9YMRlsS63NAzQXRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_C5zymX0HnC0ZFfiPLOXemufL4m9YMRlsS63NAzQXRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_C5zymX0HnC0ZFfiPLOXemufL4m9YMRlsS63NAzQXRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-gJIJTmAsU7tbmKbVCju21dnEmDWCfAKmYQsKnPJ6wk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-gJIJTmAsU7tbmKbVCju21dnEmDWCfAKmYQsKnPJ6wk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-gJIJTmAsU7tbmKbVCju21dnEmDWCfAKmYQsKnPJ6wk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nZtaBeKpeuNUvxyJEZCkyQvDogv77OBHqtF1WcXy3qM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nZtaBeKpeuNUvxyJEZCkyQvDogv77OBHqtF1WcXy3qM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nZtaBeKpeuNUvxyJEZCkyQvDogv77OBHqtF1WcXy3qM/edit?usp=sharing
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MANIFESTAÇÃO DA MESA 
MUNICIPAL DE GESTÃO DO 
TRABALHO DO SUAS-BH 
PELA INCLUSÃO DOS 
TRABALHADORES DO SUAS 
NOS PLANOS DE 
VACINAÇÃO CONTRA A  
Covid-19 (25/02/2021) 

Manifestação, pela Mesa Municipal de Gestão do 
Trabalho do SUAS-BH, de defesa da vacinação 
contra a Covid-19 para todos os brasileiros e 
brasileiras, e da inclusão dos trabalhadores e 
usuários do SUAS, com algum nível de 
priorização, nos planos nacional, estadual e 
municipal de vacinação contra a Covid-19. 

Fonte: Controle Interno/Elaboração GVISO 

 

Para proteger a vida, no período da pandemia, foram criadas diversas ações 

emergenciais para ampliação da proteção social aos grupos mais vulneráveis e que 

apresentam maior risco de contágio pelo coronavírus: pessoas em situação de rua, 

pessoas idosas, famílias em situação de calamidade pública e de emergência, famílias 

cadastradas no CadÚnico, residentes em vilas, favelas e ocupações urbanas, povos e 

comunidades tradicionais e catadores de materiais recicláveis. Estas ações emergenciais 

compreendem provisões específicas do SUAS/BH, ofertas integradas entre o SUAS, o 

SUS e SISAN, dentre outras políticas públicas e sociais.  

 

4.1 - Ofertas emergenciais específicas do SUAS para a população de rua e para 
famílias em situações de calamidades públicas e de emergências 

 
Tabela 2: Ações emergenciais para garantir ampliação de proteção social à população de rua e às famílias 
em situações de calamidades públicas e de emergências no período da pandemia (período de julho 2020 
a fevereiro 2021) 
 

GRUPOS MAIS 
VULNERÁVEIS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS AÇÕES NÚMEROS 

PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA 

Proteção Social 
Integral para  
pessoas idosas 
e pessoas com 
deficiências em 
situação de rua 

Medida que garante a destinação de 
espaço prioritário de moradia às pessoas 
que se enquadram no grupo de risco 
decorrente da pandemia da covid-19 e 
reduz o número de pessoas por quarto 
nas unidades de acolhimento 
institucional. Pessoas Idosas e pessoas 
com deficiências em situação de rua 
acolhidas no Albergue Tia Branca, foram 
transferidas temporariamente para 
pousadas, até o final de setembro/2020. 
Após esta data as pessoas acolhidas 
foram encaminhadas para outras 

Até 100 vagas 
disponibilizadas 94 acolhidos  

4 – Ações emergenciais para garantir a ampliação de proteção 
social aos grupos mais vulneráveis da população no período da 
pandemia 
 

https://docs.google.com/document/d/1DKmgeu0pmqO1QDLpwItO0srH3Gy4lQkUtFtqmTMqhqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DKmgeu0pmqO1QDLpwItO0srH3Gy4lQkUtFtqmTMqhqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DKmgeu0pmqO1QDLpwItO0srH3Gy4lQkUtFtqmTMqhqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DKmgeu0pmqO1QDLpwItO0srH3Gy4lQkUtFtqmTMqhqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DKmgeu0pmqO1QDLpwItO0srH3Gy4lQkUtFtqmTMqhqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DKmgeu0pmqO1QDLpwItO0srH3Gy4lQkUtFtqmTMqhqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DKmgeu0pmqO1QDLpwItO0srH3Gy4lQkUtFtqmTMqhqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DKmgeu0pmqO1QDLpwItO0srH3Gy4lQkUtFtqmTMqhqM/edit?usp=sharing
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unidades de acolhimento destinadas a 
adultos e famílias e para  ILPIs, 
garantindo permanência dia para aqueles 
que optaram por acolhimento em Casa 
de Passagem (Albergue Tia Branca e 
Abrigo São Paulo).                                                    

Criação de 
Unidade de 
Retaguarda 
Provisória do 
Centro Pop 
Centro Sul  

Extensão da capacidade instalada do 
Centro POP/Centro Sul, por meio da 
criação de uma unidade provisória, 
durante o contexto da pandemia da covid-
19. 

Até 150 
vagas/dia 
disponibilizadas 

14.922 
atendimentos  

Instalação de 
pias, 
distribuição de 
sabonetes e 
máscaras para 
pessoas em 
situação de rua 

Ação para garantia da higienização 
correta das mãos, assim como o uso de 
máscaras na prevenção do contágio e 
disseminação do Coronavírus. 
Complementar a esta ação, por meio da 
SUDECAP, foram instaladas 14 pias, 
distribuídas na cidade em locais com 
grande circulação de pessoas, bem como 
nas dependências do Albergue Tia 
Branca e nos Centros POP. 

136.623 
sabonetes 

84.446 
máscaras 

PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA 

Parceria da 
SMASAC/SUASS 
com o  Projeto 
Canto da Rua 
Emergencial 

Oferta de atendimento emergencial e 
provisório às pessoas em situação de rua, 
a partir de Setembro de 2020, visando 
mitigar os impactos sociais e pessoais 
causados pela pandemia da covid-19, 
ofertando atendimento diurno na Serraria 
Souza Pinto e oferta de 60 vagas de 
hospedagem para acolhimento 
emergencial e provisório dos usuários 
atendidos com maior vulnerabilidade. 

7.810 pessoas 
atendidas* 

159.190 
atendimentos
* 

 
 
 
 
 

FAMÍLIAS EM 
SITUAÇÃO DE 
CALAMIDADE 
PÚBLICA E DE 
EMERGÊNCIA 

 
 
 
 
 
 

 
Atendimento às 
pessoas 
vitimadas pela 
chuva, com 
agravamento da 
situação de 
vulnerabilidade 
em decorrência 
do contexto da 
pandemia, pelo 
Serviço de 
Proteção em 
Situações de 
Calamidades 
Públicas e de 
Emergências 

Famílias vitimadas pelas chuvas, após 
acolhimento em pousadas, a partir de 
janeiro de 2020, tiveram seu 
acompanhamento estendido até 
novembro de 2020, durante o processo de 
reterritorialização e referenciamento das 
famílias em novos ou antigos endereços, 
no contexto da pandemia.  

  606 famílias 
atendidas 



 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMÍLIAS EM 
SITUAÇÃO DE 
CALAMIDADE 
PÚBLICA E DE 
EMERGÊNCIA 

Atendimento às 
Famílias de 
gestantes e 
puérperas 
oriundas de 
ocupações, pelo 
Serviço de 
Proteção em 
Situações de 
Calamidades 
Públicas e de 
Emergências 

Acolhimento em pousadas com acesso a 
quartos, alimentação, banheiros, roupas 
de cama e banho, produtos de higiene e 
cuidados pessoais. Progressivamente 
ocorreu o referenciamento das famílias. 
A partir de 21/09/20 nenhuma família 
permaneceu acolhida em pousada.  

  6 famílias 
acolhidas 

Distribuição de 
Kit Higiene 

Distribuição de Kits de higiene para 
famílias cadastradas no CadÚnico, 
residentes em vilas, favelas e ocupações 
urbanas; para povos e comunidades 
tradicionais e para catadores de 
materiais recicláveis. 

375.573  Kits Higiene 

Fonte: Controle Interno/Elaboração GVISO 

* Os dados do Projeto Canto da Rua, diferentemente da maior parte dos dados constantes deste Boletim, 
correspondem ao período de setembro/2020 a maio/2021 

 Ações emergenciais para ampliar a proteção da população em situação de rua   

A Pandemia da Covid-19 tornou ainda mais evidente os problemas estruturais que 

permeiam a vivência em situação de rua. De acordo com o CadÚnico havia no município, 

em dezembro de 2020, 8577 pessoas que se identificaram como “em situação de rua”. 

Estas pessoas apresentam um significativo agravamento da vulnerabilidade social e 

econômica. As desigualdades estruturais, ligadas à situação de pobreza, dificultam a 

adoção de medidas de prevenção, tais como as orientações de higiene e de isolamento 

social. Segundo a psicóloga social Bader Sawaia "o mais emblemático sofrimento é o de 

não ter direito ao isolamento". 

Para possibilitar mais proteção a este público foi ampliada a capacidade de 

acolhimento em condições de distanciamento e isolamento social, além de oferta de 

cuidados para os usuários com COVID19, sem diagnóstico de internação. Estas ações 
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representam um esforço integrado do SUAS, SUS, SISAN, movimentos sociais e 

entidades para minimizar este sofrimento e garantir o direito a acolhida. As informações 

sobre as ofertas para ampliar a proteção da população de rua, como se verá em seguida, 

estarão distribuídas nas diversas ações e serviços integrantes do SUAS, como também 

nas ações e serviços realizados pelo SUAS em articulação com o SUS e a SISAN. 

Os gráficos apresentados na sequência, trazem maior detalhamento das ações já 

indicadas na Tabela 2. 

 

a) Acolhimentos em pousadas para pessoas idosas e pessoas com deficiências em situação 
ou com trajetória de vida nas ruas 

 

 
Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 
  

100 100 100

60 60 60

35 35

94 90 90

54

40
33

15 12

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

GRÁFICO 1: QUANTITATIVO DE PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS EM SITUAÇÃO OU COM TRAJETÓRIA DE RUA 

ACOLHIDAS EM POUSADAS

VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA IDOSOS EM POUSADA*: PESSOAS ACOLHIDAS**:
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b) Criação de Unidade de Retaguarda Provisória do Centro Pop Centro-Sul* 
 

 
 
Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 
*Dados disponibilizados de agosto/2020 a fevereiro de 2021, a partir da data de criação da unidade. 
 
 
c) Distribuição de sabonetes e máscaras para pessoas em situação de rua 

 
Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 
  

2231
1912 2024 1980

2227

1532

3016

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
Mês

GRÁFICO 2: QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE 
RETAGUARDA PROVISÓRIA DO CENTRO POP - CENTRO-SUL

136.623

84.446

GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO DE SABONETES E MÁSCARAS PARA 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

sabonetes Máscaras
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d) Parceria com o Projeto Canto da Rua Emergencial 

 
Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 
 
 

 

Ações emergenciais para Famílias em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências 
 

a) Atendimento às pessoas vitimadas pela chuva, com agravamento da situação de 
vulnerabilidade frente ao contexto de pandemia 

O Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências é um 

serviço de proteção social especial do SUAS, que tem por finalidade o enfrentamento de 

situações de calamidades e emergências assegurando provisões e seguranças sociais 

aos usuários por meio de ambiente físico, recursos materiais e humanos e trabalho 

social. 

As provisões devem ser empregadas na manutenção de acolhimentos provisórios e 

articulação em rede com outras políticas públicas e sociais, como estratégia de resposta 

a esses eventos, tendo como complemento os benefícios eventuais, conforme critérios 

estabelecidos para o acesso. 
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GRÁFICO 4: QUANTITATIVO DE PESSOAS ATENDIDAS E 
ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PROJETO CANTO DA RUA 

EMERGENGIAL DE SETEMBRO/2020 A MAIO/2021

Total de pessoas atendidas no período Total de atendimentos realizados
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Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 
 
 
b) Distribuição de Kit Higiene 

Considerando o período de julho/20 a fevereiro/21, foram distribuídos 375.573 Kits 

Higiene para famílias cadastradas no CadÚnico, residentes em vilas, favelas e ocupações 

urbanas; para povos e comunidades tradicionais e para catadores de materiais 

recicláveis, conforme o Gráfico 6. 

 
Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 
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GRÁFICO 5: QUANTITATIVO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES 

PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS
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GRÁFICO 6: DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE ÀS FAMÍLIAS 
CADASTRADAS NO CADÚNICO, RESIDENTES EM VILAS, FAVELAS E 

OCUPAÇÕES URBANAS; PARA POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS E PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.
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4.2 - Ofertas emergenciais integradas entre o SUAS e o SUS para os grupos 
mais vulneráveis: população de rua e pessoas idosas 

 
A atuação integrada, intersetorial e cooperada e, o trabalho conjunto entre políticas 

públicas e sociais para a resolução de situações complexas, é essencial em contextos de 

calamidade e de emergência. Para enfrentar as desproteções sociais acirradas pela 

pandemia foi necessário fomentar as ações integradas entre o SUAS e o SUS, os dois 

maiores sistemas públicos de proteção social. 

Tabela 3: Ofertas integradas entre o SUAS e o SUS para garantir ampliação de proteção social aos grupos 
mais vulneráveis no período da pandemia (período de julho 2020 a fevereiro 2021) 

PÚBLICO AÇÕES DESCRIÇÃO NÚMEROS 

PESSOAS EM 
SITUAÇÃO OU COM 

TRAJETÓRIA DE 
VIDA NAS RUAS 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional 
Provisório e 
Emergencial 
 

Acolhimento institucional emergencial e 
temporário para pessoas em situação ou 
com trajetória de vida nas ruas. Ação 
destinada àqueles que precisam de 
distanciamento físico, por suspeita ou 
confirmação de contaminação pelo 
coronavírus. 

Até 300 vagas 
disponibilizadas 

497 
acolhidos 

PESSOA IDOSA 

Unidade de 
Acolhimento 
Provisório 
para pessoas 
idosas 

Unidade de Acolhimento Provisório para 
pessoas idosas,  garantindo a integralidade 
de proteção social (Assistência Social e 
Saúde) às pessoas idosas com sintomas 
gripais e, ou, confirmação da covid-19, com 
indicação médica para distanciamento 
social. 

Até 44 vagas 
disponibilizadas 

294 
acolhidos 

Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 
 

Em seguida, os resultados da integração entre o SUAS e o SUS indicados na Tabela 
3 são apresentados com maior detalhamento de dados nos gráficos 7, 8 e 9. 
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a) Serviço de Acolhimento Institucional Provisório e Emergencial para pessoas em 
situação de rua 

Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 

 

Unidade de Acolhimento Provisório para Pessoas Idosas 

Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 
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GRÁFICO 7: QUANTITATIVO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
ACOLHIDAS PELO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

PROVISÓRIO E EMERGENCIAL

NOVAS PESSOAS ACOLHIDAS NO MÊS
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GRÁFICO 8: QUANTITATIVO DE PESSOAS ACOLHIDAS NA UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS IDOSAS

VAGAS DISPONIBILIZADAS

NOVAS PESSOAS ACOLHIDAS NO MÊS

PESSOAS DESLIGADAS
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b) Consolidado das ofertas integradas entre o SUAS e o SUS para pessoas em situação 
de rua e pessoas idosas 

Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 

 

4.3  - Ofertas integradas entre o SUAS e o SISAN3 para os grupos mais 
vulneráveis:  população de rua, pessoas em unidades de acolhimento 
institucional, famílias de estudantes da rede municipal de ensino e famílias 
em situação de vulnerabilidade social 

Entre março de 2020 e março de 2021 foram distribuídas 3,47 milhões de cestas 

básicas, no município, para famílias de estudantes da rede municipal de ensino e para 

famílias em situação de vulnerabilidade social, o que corresponde a 66 mil toneladas de 

alimentos. 

Nos restaurantes populares foram servidas 1.888.951 refeições, das quais mais de 

700 mil refeições gratuitas destinadas à população de rua. Compreendem cerca de 946,8 

mil quilos de alimentos.  

Em 89 Unidades de Acolhimento Institucional do SUAS (abrigos para crianças, 

pessoas idosas, famílias, pessoas com deficiência e pessoas com trajetória de vidas nas 

ruas) foram servidas 6.777.926 refeições. São mais de 1.300 toneladas de alimentos. 

 

 
3 As informações relativas às ofertas integradas entre SUAS e SISAN, diferentemente da maior parte dos dados 
constantes deste Boletim, correspondem ao período de março/2020 a março/2021. 
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Fonte: Controle interno do Serviço/ Elaboração GVISO 

 

  

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000

Distribuição de Cestas Básicas para famílias de
estudantes e famílias em situação de

vulnerabilidade social

Distribuição de refeições gratuitas à população em
situação de rua nos restaurantes populares

Refeições servidas às pessoas em  89 unidades de
acolhimento institucional da Assistência Social

(abrigos para crianças, idosos, pessoas com
deficiência e com trajetória de vidas nas ruas).

3.470.000

701.755

6.777.926

GRÁFICO 10: OFERTAS INTEGRADAS ENTRE O SUAS E O SISAN
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Figura 1: Unidades de Acolhimento Institucional e Centros Pop no município 
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Neste Boletim são apresentadas informações quantitativas sobre a provisão dos 

serviços, programas e projetos socioassistenciais, compreendendo o período de julho de 

2020 a fevereiro de 2021. As provisões socioassistenciais, no período de pandemia, 

materializadas pelas ofertas de serviços, programas e projetos socioassistenciais 

seguem os seguintes eixos metodológicos: 

 

  Coleta e análise da informação, com base territorial, para direcionar a quem e 

como o trabalho social deve ser desenvolvido. 

 Oferta do trabalho social, que mesmo no período de pandemia deve ser planejado, 

continuado, registrado e compartilhado entre as equipes de referência das 

unidades. O teletrabalho não altera os objetivos estabelecidos na Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistencial (2009). A atividade realizada de forma 

remota deve manter a escuta qualificada e a utilização de metodologias para a 

atenção aos grupos específicos, estabelecidos nos protocolos da Proteção Básica 

e Especial. Devem ser mapeadas e mantidas, permanentemente, a articulação 

com a rede de atenção territorializada e registrado o trabalho social das equipes 

de referência das unidades. 

 Escuta qualificada para valorização das narrativas, materializando o teletrabalho 

como possibilidade de apoio e proteção social. 

 Reforço da perspectiva coletiva da construção de estratégias e compartilhamento 

de experiências. 

 Atendimento e acompanhamento pelas equipes de referência, com foco em 

grupos prioritários e mais expostos a desproteções relacionais.  

 

Conforme as orientações técnicas do SUAS, no trabalho Social com famílias, o 

atendimento compreende as ações imediatas de prestação ou oferta de atenção. Significa 

uma resposta qualificada a uma demanda apresentada pela família ou território. Já o 

acompanhamento, no contexto do trabalho social com famílias, diz respeito a um 

conjunto de intervenções continuadas e pactuadas entre os profissionais das equipes de 

5 – Ações dos serviços, programas e projetos socioassistenciais 
do SUAS-BH no período da pandemia 
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referência e as famílias acompanhadas. O processo de acompanhamento inclui, portanto, 

um conjunto de atendimentos técnicos. 

 

5.1 - Proteção Social Básica do SUAS 
 

Neste item são apresentados gráficos com quantitativos de atendimentos técnicos 

e de famílias atendidas pelos serviços da Proteção Social Básica: Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Famílias e Indivíduos (PAIF), Serviço de Proteção Social Básica 

Regional (SPSBR), Serviço de Proteção Social a Pessoas com Deficiência (SPSPD), 

Programa Maior Cuidado (PMC) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV). 

 

Fonte: SIGPS e Controle Interno do Serviço/Elaboração GVISO 

*Número de famílias atendidas não pode ser somado uma vez que a mesma família pode ser atendida nos meses 
subsequentes. 
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GRÁFICO 11: QUANTITATIVO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E ATENDIMENTOS 
TÉCNICOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO  E ATENDIMENTO 

INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAIF) NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA 
EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS*
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Fonte: SIGPS e Controle Interno do Serviço/Elaboração GVISO 

**Número de famílias atendidas não pode ser somado uma vez que a mesma família pode ser atendida nos meses 
subsequentes. 
 

Fonte: SIGPS e Controle Interno do Serviço/Elaboração GVISO 

**Número de famílias atendidas não pode ser somado uma vez que a mesma família pode ser atendida nos meses 

subsequentes. 

 

Conforme o Gráfico 14, no período considerado, foram realizados 187.614 

atendimentos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias e Indivíduos 

(PAIF), Serviço de Proteção Social Básica Regional (SPSBR), Serviço de Proteção Social 
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GRÁFICO 12: QUANTITATIVO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E ATENDIMENTOS 
TÉCNICOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

REGIONAL NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
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GRÁFICO 13: QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 
PELO SPSPD NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (ATUALIZAÇÃO MENSAL)*

Nº FAMÍLIAS QUE TIVERAM ATIVIDADES NO PERÍODO** Nº DE ATENDIMENTOS TÉCNICOS



 

 

27 

a Pessoas com Deficiência (SPSPD). Sendo que, a média mensal de famílias atendidas, 

por esses três serviços, é de 9.515 famílias. 

Fonte: SIGPS e Controle Interno do Serviço/Elaboração GVISO 

 

No gráfico 15 é apresentado o quantitativo de usuários acompanhados pelo 

Programa Maior Cuidado, em atenção remota e presencial, durante o período 

considerado.  

 
Fonte: Controle interno do serviço/Elaboração GVISO 
*O número mensal de usuários atendidos não pode ser somado uma vez que o mesmo usuário pode ser acompanhado nos 
meses consecutivos. 

No gráfico 16 é apresentado o quantitativo de pessoas participantes nas atividades 

coletivas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em atenção 

remota, durante o período considerado.  
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GRÁFICO 14: CONSOLIDADO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E  
ATENDIMENTOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO 

SOCIAL BÁSICA NO PERÍODO DA PANDEMIA

Média mensal de famílias atendidas Número de atendimentos técnicos

468 441 404
359

273
248

178 168
108 133 167

239

275 313 347 355

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

GRÁFICO 15: QUANTITATIVO DE USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO 
PELO PROGRAMA MAIOR CUIDADO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Nº DE USUÁRIOS EM ATENÇÃO REMOTA Nº DE USUÁRIOS EM ATENÇÃO PRESENCIAL*
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Fonte: Controle interno do serviço/Elaboração GVISO 

 
5.2 - Proteção Social Especial de Média Complexidade do SUAS 
 

Neste item são apresentados gráficos com quantitativos de atendimentos técnicos 

e de famílias e indivíduos atendidos ou acompanhados pelos serviços da Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, considerando os CREAS e os Centros POP.  

As informações referentes aos CREAS compreendem: o Serviço de Proteção e 

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

a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), 

e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), o Serviço Especializado em Abordagem 

Social (SEAS) e o Serviço de Proteção Especial a Pessoas com Deficiências, Idosas e suas 

famílias (SPEPDI). 

As informações referentes aos Centros Pop compreendem: o Centro Pop Leste, o 

Centro Pop Miguilim e o Centro Pop Centro-Sul, este último com dados que incluem os 

atendimentos da Unidade de Retaguarda Provisória, já citada neste Boletim. 
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GRÁFICO 16: QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES 
COLETIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS - SCFV
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Fonte: SIGPS/Elaboração GVISO 
*O número mensal de famílias acompanhadas não pode ser somado uma vez que a mesma família pode ser atendida nos 
meses consecutivos. 
 

 

Fonte: SIGPS/Elaboração GVISO 
*O número mensal de usuários acompanhados não pode ser somado uma vez que o mesmo usuário pode ser atendido nos 
meses consecutivos. 
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GRÁFICO 18: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA 

(LA), E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)

Número de atendimentos técnicos realizados pelo serviço de MSE

Número de adolescentes acompanhados pelo serviço de MSE
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Fonte: SIGPS/Elaboração GVISO 
* Os valores totais apresentados referem-se às abordagens e atendimentos realizados, isso inclui o atendimento ou 

abordagem de uma mesma pessoa em diferentes momentos. 

** O número de pessoas abordadas não pode ser somado uma vez que a mesma pessoa pode ser abordada por meses 

consecutivos. 

 

No gráfico 20 é apresentado o quantitativo mensal de famílias acompanhadas pelo 

Serviço de Proteção Especial a Pessoas com Deficiências, Idosas e suas famílias 

(SPEPDI). 

Fonte: PPAG /Elaboração GVISO 
* Os dados mensais consideram as famílias acompanhadas no Centro Dia e por meio da atenção em domicílio nas nove 

Regionais 
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GRÁFICO 19: QUANTITATIVO DE ABORDAGENS E ABORDADOS PELO 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
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GRÁFICO 20: QUANTITATIVO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO SPEPDI *

Capacidade de
acompanhamento

mensal de 450 famílias
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No gráfico 21 é apresentado o quantitativo de pessoas atendidas pelos Centros Pop. 

 

Fonte: Controle interno do serviço/Elaboração GVISO 
[1] Os dados correspondem ao somatório das pessoas atendidas pelo Centro POP Centro-Sul, localizado na Av. do Contorno, 
nº 10852 e pela Unidade de retaguarda provisória do Centro POP Centro-Sul, localizada na Rua Além Paraíba, nº101. 
 

O Gráfico 22, apresentado na sequência, mostra que no período considerado foram 

realizados um total de 49.697 atendimentos técnicos nos quatro serviços dos Centros 

de Referências Especializados de Assistência Social (CREAS). Sendo que, a média 

mensal de famílias e indivíduos atendidos por esses quatro serviços é de 4.388. 

Importante destacar que não foi possível incluir os dados de atendimentos técnicos do 

SPEPDI, apenas dados de famílias acompanhadas por esse serviço. 

 

Fonte: SIGPS, PPAG e Controle Interno do Serviço/ Elaboração GVISO 
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GRÁFICO 21: QUANTITATIVO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS 
CENTROS POP
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GRÁFICO 22: CONSOLIDADO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS/ 
ATENDIDOS E ATENDIMENTOS TÉCNICOS NOS SERVIÇOS DOS CREAS

Número de atendimentos técnicos



 

 

32 

5.3 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS 
 

No período entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, permaneceram 

disponibilizadas cerca de 2.692 vagas nas unidades de acolhimento institucional do 

SUAS/BH. Além do acolhimento institucional e familiar, foram disponibilizadas mais 800 

Bolsas Moradia para famílias em situação ou com trajetória de vida nas ruas. A 

ampliação do Programa Bolsa Moradia atenderá familiares e indivíduos já habilitados e 

classificados para inserção no mesmo, possibilitando, inclusive, a liberação de vagas em 

unidades de acolhimento institucional, possibilitando novas inclusões. Atualmente, são 

1160 Bolsas Moradia (Fonte: PPAG), cujo benefício tem o valor de R$ 500 mensais. 

No Gráfico 23, é apresentado o quantitativo de vagas disponibilizadas 

considerando as diferentes modalidades de acolhimento institucional ofertadas no 

município. Em seguida, informações e dados sobre o acolhimento familiar do Serviço 

Família Acolhedora. 

 
Fonte: PPAG/Elaboração GVISO 
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GRÁFICO 23: VAGAS DISPONIBILIZADAS PELAS UNIDADES DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MÉDIA DO PERÍODO LEVANTADO
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a) Família Acolhedora 

O Serviço Família Acolhedora (SFA) oferece uma modalidade diferenciada de 

acolhimento para crianças e adolescentes que foram afastadas de suas famílias por 

medida de proteção (ECA, art. 101). Propicia o acolhimento em ambiente familiar, 

garantindo atenção individualizada e convivência comunitária, permitindo a continuidade 

da socialização da criança/adolescente. Sendo um serviço de acolhimento, assim como 

o acolhimento institucional (abrigos), pressupõe a habilitação de famílias voluntárias4, 

que se candidatam e se habilitam para acolher crianças e adolescentes sob medida de 

proteção, ou seja, crianças e adolescentes que foram afastadas de  suas famílias de 

origem por violação de direitos e que necessitam de proteção e cuidado, até que seja 

possível sua reintegração. 

Importante destacar que às famílias acolhedoras é destinado um subsídio financeiro, 

ou seja, bolsa auxílio, conforme previsto na Lei Municipal 10.871/15, que poderá chegar 

a até 3 salários mínimos, desde que a família acolhedora acolha três irmãos ou mais.  

Fonte: PPAG/Elaboração GVISO 
*Além das 62 famílias habilitadas, cerca de 90 famílias aguardam para iniciar o processo de habilitação.  

 

4  Famílias habilitadas: compreendem famílias voluntárias que se candidatam e passam por um processo de 
habilitação em várias etapas, contemplando atendimentos coletivos e individualizados, visitas domiciliares, 
capacitação, além da organização da documentação exigida e emissão de parecer final pelos técnicos do SFA.  As 
famílias selecionadas deverão ser preparadas para acolher crianças e adolescentes sob medida de proteção, o que 
ocorrerá através de palestras, oficinas e atividades em grupo de forma sistemática. 
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GRÁFICO 24: QUANTITATIVO DE FAMÍLIAS HABILITADAS NO 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA*

Família Habilitada
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O CadÚnico é um banco de dados com um conjunto de informações sobre as 

famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Essas informações são 

utilizadas para implementação de políticas públicas e sociais voltadas para a diminuição 

da pobreza e da desigualdade social e de fomento à inclusão social.  

Devem estar cadastradas famílias que ganham até no máximo 3 salários mínimos 

de renda mensal. Diversos programas e benefícios tem o CadÚnico como base para a 

formulação de critérios para a inclusão das famílias e, ou, indivíduos. Destacam-se o 

Programa Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).  

O CadÚnico é também uma tecnologia social de grande relevância para a 

Vigilância Socioassistencial, ao possibilitar fazer o monitoramento das desproteções 

sociais e a necessária integração entre as provisões de serviços e benefícios. 

O CadÚnico, segundo Nota técnica do IPEA, contribuiu para a rápida 

implementação do Auxílio Emergencial bem como permitiu a isenção da conta de luz para 

famílias pobres entre abril e junho de 2020.  

Abaixo, no Gráfico 25, é apresentado o quantitativo de atendimentos para novos 

cadastros e para atualização cadastral no CadÚnico, no período considerado. São 13.528 

atendimentos para novos cadastros e 13.186 atendimentos para atualização cadastral. 

 

6 – Atendimentos do Cadastro Único (CadÚnico): inclusão para 
acesso em programas sociais e promoção de cidadania 
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Fonte: Controle Interno do Serviço/ Elaboração GVISO 

 

A segurança de renda é garantida pela Assistência Social para complementar a 

renda da família, como é o caso do Programa Bolsa Família, ou para substituir a renda 

da família, como é o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou do Auxílio Emergencial. 

Segundo Boletim do IPEA Assistência Social (2021), as transferências de renda têm sido 

fundamentais para enfrentar o agravamento da situação de pobreza e de extrema 

pobreza daqueles que vivem nesta condição em detrimento da pandemia por Covid-19 

exigência de isolamento social impossibilitou ou limitou parcela significativa da 

população de alcançar fontes para gerar sua renda. O contexto da pandemia trouxe novos 

usuários para a Assistência Social, famílias e indivíduos que nunca tinham acessado os 

benefícios socioassistenciais. 

Além do Programa Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 

do Auxílio Emergencial, neste Boletim são apresentados dados do Programa de Renda 

Emergencial Temporária do Governo Estadual. 

O Programa de Renda Emergencial Temporária do Governo Estadual - Renda 

Minas - é um programa de renda emergencial temporária executado em 2020, conforme 

os seguintes critérios:  
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GRÁFICO 25: QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO 
REALIZADOS NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

NÚMERO DE NOVOS CADASTROS NÚMERO DE ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS

7 – Acesso à Segurança de Renda 
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 Estar cadastrada no CadÚnico com renda per capita familiar mensal de até 

R$89,00. 

 Ter se cadastrado no CadÚnico até 11 de julho de 2020. 

O valor do benefício pago a cada família foi de R$39,00 multiplicado pelo total de 

pessoas integrantes da família. Foram pagas 3 parcelas de benefício, sendo duas em 

novembro e uma em dezembro de 2020.  

Em seguida, são apresentados gráficos, tabelas e mapas referentes aos dados 

quantitativos para uma caracterização da população mais vulnerável, público prioritário 

da Política de Assistência Social e acesso a renda, no município: 

 Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza inscritas no CadÚnico; 

 Distribuição no território municipal de famílias inscritas no CadÚnico, 

considerando situação de pobreza e extrema pobreza; 

 Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família independente da atualização 

cadastral;  

 Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família em Situação de Pobreza e 

Extrema Pobreza;  

 Pessoas Idosas e Pessoas Com Deficiência Beneficiárias do Benefício De 

Prestação Continuada; e, 

 Programa de Renda Emergencial Temporária do Governo Estadual. 

 Pessoas elegíveis ao Auxílio Emergencial no Município, incluindo, informações 

referentes ao perfil do público elegível5. 

  

 
5  Pessoas elegíveis são aquelas que constituem o público potencial do Auxílio Emergencial, ou seja, pessoas que 
preenchem os critérios estabelecidos para o acesso ao benefício. Ver https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-
conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/publico-elegivel-ao-auxilio-ja-pode-consultar-
se-esta-na-lista-de-contemplados-em-
2021#:~:text=O%20benef%C3%ADcio%20ser%C3%A1%20pago%20a,impedidos%20de%20solicitar%20o%20recurso. 

 

 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/publico-elegivel-ao-auxilio-ja-pode-consultar-se-esta-na-lista-de-contemplados-em-2021#:%7E:text=O%20benef%C3%ADcio%20ser%C3%A1%20pago%20a,impedidos%20de%20solicitar%20o%20recurso
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/publico-elegivel-ao-auxilio-ja-pode-consultar-se-esta-na-lista-de-contemplados-em-2021#:%7E:text=O%20benef%C3%ADcio%20ser%C3%A1%20pago%20a,impedidos%20de%20solicitar%20o%20recurso
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/publico-elegivel-ao-auxilio-ja-pode-consultar-se-esta-na-lista-de-contemplados-em-2021#:%7E:text=O%20benef%C3%ADcio%20ser%C3%A1%20pago%20a,impedidos%20de%20solicitar%20o%20recurso
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/publico-elegivel-ao-auxilio-ja-pode-consultar-se-esta-na-lista-de-contemplados-em-2021#:%7E:text=O%20benef%C3%ADcio%20ser%C3%A1%20pago%20a,impedidos%20de%20solicitar%20o%20recurso
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a) Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza inscritas no CadÚnico em BH 

Fonte: CadÚnico-Ministério da Cidadania/Elaboração GVISO  | *Dados referentes ao mês de Fevereiro/2021- Belo Horizonte 
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GRÁFICO 26: TOTAL DE FAMÍLIAS INSCRISTAS NO CADÚNICO* EM 
COMPARAÇÃO COM FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADÚNICO EM SITUAÇÃO 

DE POBREZA E EXTREMA POBREZA

Total de famílias incritas no Cadúnico

 famílias incritas no Cadúnico que se encontram em situação de extrema de  pobreza

 famílias incritas no Cadúnico que se encontram em situação de  pobreza
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Figura 2: Distribuição no território municipal de famílias inscritas no CadÚnico, considerando situação 
de pobreza e extrema pobreza 
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b) Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família em BH 

Fonte: CadÚnico-Ministério da Cidadania/Elaboração GVISO | *Dados referentes ao mês de Fevereiro/2021 

 

 

Fonte: CadÚnico-Ministério da Cidadania/Elaboração GVISO | *Dados referentes ao mês de Fevereiro/2021 
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GRÁFICO 27: FAMÍLIAS BENEFICÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
INDEPENDENTE DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

59236; 83%

12226; 17%

GRÁFICO 28: FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM SITUAÇÃO DE 
POBREZA E EXTREMA POBREZA 

 famílias beneficiárias do PBF em
situação de extrema pobreza
(fevereiro 2021)

 famílias beneficiárias do PBF em
situação de pobreza (fevereiro 2021)
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Fonte: CadÚnico-Ministério da Cidadania/Elaboração GVISO  | *Dados referentes ao mês de Fevereiro/2021 
 
 

c) Pessoas Idosas e Pessoas Com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação 
Continuada  

 

Fonte: Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação/SAGI/Ministério da Cidadania/ VIS DATA 3Beta - Elaboração GVISO 
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GRÁFICO 29: FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA EM COMPARAÇÃO 
COM O NÚMERO TOTAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA

22.490 22.423 22.339 22.304 22.261 22.232 22.241 22.240

24.654 24.590 24.630 24.661 24.721 24.790 24.738 24.701
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GRÁFICO 30: QUANTITATIVOS DE PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA BENEFICÁRIAS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA

Número de beneficiários PCD Número de beneficiários Idosos
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d) Pessoas elegíveis ao Auxílio Emergencial no Município6 

 
Fonte: Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação/SAGI/Ministério da Cidadania/ VIS DATA 3Beta – Elaboração GVISO 
**Pessoas assistidas refere-se à contagem de pessoas elegíveis e seus membros familiares. 

 

  

 
6 As informações relativas ao Auxílio Emergencial, diferentemente da maior parte dos dados constantes deste Boletim, 
correspondem ao período de abril/2020 a março/2021. Disponível em 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaDivisao=Nordeste&codigo=310620 

Total de
pessoas

elegíveis ao
Auxílio

Emergencial

Pessoas
elegíveis do

público
Aplicativo Caixa

Pessoas
elegíveis do

público Bolsa
Família

Pessoas
elegíveis do

público
Cadastro Único

(sem bolsa)

Pessoas
elegíveis por
meio Judicial

693.315

532.656

81.095 78.656 774

GRÁFICO 31: QUANTITATIVO DE PESSOAS ELEGÍVEIS* AO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PERÍODO DE 

ABRIL/2020 A MARÇO/2021

Número de pessoas elegíveis ao Auxílio Emergencial

1.135.914 
pessoas assistidas*

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaDivisao=Nordeste&codigo=310620
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Fonte: Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação/SAGI/Ministério da Cidadania/ VIS DATA 3Beta – Elaboração GVISO 

 

 

Fonte: Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação/SAGI/Ministério da Cidadania/ VIS DATA 3Beta – Elaboração GVISO 
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GRÁFICO 32: PERFIL DO PÚBLICO ELEGÍVEL AO AUXÍLIO EMERGENCIAL -
PERÍODO DE ABRIL/2020 A MARÇO/2021

363,2 mil 329,9 mil

*a diferença da soma de homens e mulheres para o total de elegíveis se dá ao fato de existirem pessoas em que não
foi possível identificar o sexo na base de dados.
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GRÁFICO 33: PERFIL DO PÚBLICO ELEGÍVEL POR FAIXA ETÁRIA -
PERÍODO DE ABRIL/2020 A MARÇO/2021

número de pessoas elegíveis por faixa etária
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e) Programa Renda Minas em Belo Horizonte 

 

Fonte: Subsecretaria de Assistência Social /Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDESE/ Elaboração GVISO 

 

 

Os benefícios eventuais estão previstos no artigo 22 da LOAS. E também no artigo 

36 da Lei Municipal 10.836 de 29 julho de 2015 – Lei do SUAS. São provisões temporárias 

e suplementares prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, 

situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. São, portanto, provisões 

destinadas à contingência, em caráter emergencial, requerendo prontidão. Abaixo, são 

listados os benefícios eventuais e subsidiários concedidos à população belo-horizontina, 

inclusive durante o período da Pandemia da covid-19.  As informações que se seguem, 

correspondem ao período de março/2020 a maio/2021. 

 

 Benefício Eventual AVISE: conforme o Decreto 17.099 de 29 de abril de 2019, que 

o regulamenta, no seu artigo 1º, o benefício é definido como “provisão 

suplementar e temporária, destinada aos indivíduos e famílias que vivenciam 

situações de riscos, perdas ou danos circunstanciais que agravam situações de 

insegurança social”. No parágrafo único, deste mesmo artigo, é estabelecido que 

“as provisões previstas na Lei Federal nº 8.742, 07 de dezembro de 1993, em 
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GRÁFICO 34: QUANTITATIVO DE FAMÍLIAS E PESSOAS ATENDIDAS PELO 
PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA DO GOVERNO ESTADUAL 

- RENDA MINAS - NO ANO DE 2020 - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

8 – Acesso aos Benefícios Eventuais 
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função de nascimento, morte e vulnerabilidade temporária serão garantidas aos 

beneficiários por meio deste benefício eventual”. O AVISE é um benefício eventual 

no formato de pecúnia, no valor de R$300,00, destinado às famílias ou indivíduos 

inseridos no acompanhamento familiar dos serviços matriciais do SUAS, que são 

acometidos por um evento incerto que altera a dinâmica familiar, agravando a 

situação de insegurança social já vivenciada. Considerando o início da pandemia 

da covid-19 (18/03/2020) até o momento atual (05/05/2021) 429 famílias 

acessaram o benefício, tendo sido concedidos, 603 benefícios. (Fonte: SIGPS). 

 

 Benefício Passagem Intermunicipal e Interestadual: é destinado às famílias e 

indivíduos que se encontrem nas seguintes situações de vulnerabilidade e/ou risco 

social e pessoal: 

a) contexto de migração no município;  

b) situação de violência ou ameaça social ou pessoal;  

c) situação de trânsito no município.  

Constitui uma importante retaguarda para assegurar a convivência familiar e 

comunitária e garantir proteção social às famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade ou risco social. Considerando o início da pandemia da covid-19 

(18/03/2020) até o momento atual (05/05/2021) 1.370 passagens foram 

garantidas. (Fonte: Controle Interno/ DPSB/GGBPP). 

 

  Acesso ao Sepultamento Gratuito: provê o acesso da população em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social pessoal ao serviço de sepultamento gratuito do 

município. Considerando o período de 18/03/2020 a 05/05/2021, 1.224 famílias 

foram atendidas e encaminhadas para acesso a esse benefício.  (Fonte: SIGPS 

e   Planilha de Controle Interno/ DPSB/GGBPP). Vale ressaltar que o atendimento 

para acesso da população ao sepultamento gratuito é garantido todos os dias da 

semana, inclusive aos sábados, domingos, feriados e dias atípicos. 

 

 Acesso à documentação civil: provê o acesso de famílias e indivíduos à segunda 

e às demais vias dos documentos civis: Carteira de Identidade e Certidões de 

Nascimento, Casamento e Óbito. Ao todo, no período compreendido entre 

18/03/2020 a 05/05/2021, foram realizados 2.191 encaminhamentos. (Fonte: 

SIGPS). 
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