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1 - APRESENTAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte – CMAS/BH, mediante a Comissão Organizadora 
da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, apresenta o Informe CMAS-BH 02/2021, com o intuito de 
apresentar orientações temáticas e organizativas para a realização da 14ª Conferência Municipal de Assistência 
Social de Belo Horizonte. 

O documento traz informações importantes para fomentar e qualificar o diálogo, suscitando reflexões e análises 
críticas quanto à conjuntura brasileira, assinalada  pela desconstrução e por perdas de direitos e ofertas 
socioassistenciais já asseguradas, além dos desafios colocados frente ao agravamento das desigualdades 
sociais e das situações de risco, de vulnerabilidade e de exclusão social da população brasileira acometidos, 
ainda mais, pelo contexto de calamidade em saúde pública devido à pandemia do COVID-19. Ademais, como 
perspectiva, o material também poderá contribuir no apontamento de conteúdos sugestivos para a definição e 
priorização de deliberações da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte. 

Nesse sentido, correlato ao tema, foi proposto a instituição do lema, objetivos, bem como, a elaboração de um 
conjunto de textos orientadores com vistas a agregar e corroborar, de sobremaneira, com o processo dialógico e 
reflexivo sobre as implicações do atual momento pelo qual passa o SUAS – Sistema Único de Assistência Social 
SUAS, no Brasil. Trata-se, portanto, de excitar associações e críticas com relação aos conteúdos assinalados nos 
cinco eixos do Informe nº 01 do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social, que devem estar coadunados 
e levar em consideração questões políticas, econômicas, sociais e de saúde vivenciadas na atualidade brasileira 
e na realidade do município de Belo Horizonte. Ressalta-se que os textos orientadores foram elaborados por 
professores de academia, com expertises na política de assistência social.
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2 - INFORMAÇÕES GERAIS

AA 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, convocada por meio do Ato Normativo 
Conjunto CMAS-BH/SMASAC nº 01/2021, será realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2021. Para contribuir no 
processo de planejamento e organização da sua realização foi instituída a Comissão Organizadora da 
Conferência, através da Resolução CMAS/BH nº 03/2021 que, posteriormente, criou duas (02) subcomissões com 
o intuito de apoiar os trabalhos: a Subcomissão Temática e a Subcomissão de Comunicação.

Devido ao contexto de emergência em decorrência da pandemia de contágio pelo novo coronavírus, causador da 
doença infecciosa viral COVID-19, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada por meio 
virtual, à distância, na plataforma do Google Meet e Youtube. 

Para tanto, estão sendo organizados os meios e insumos necessários para prover a participação e acessibilidade 
de todos (as) os (as) delegados(as), colaboradores (as) e convidados (as).

2.1 - Objetivos da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social 

I. Propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, considerando as 
ofertas e garantia de direitos; 
II. Avaliar e cobrar o cumprimento das diretrizes da gestão descentralizada e participativa do SUAS;
III. Avaliar as desigualdades sociais e a pobreza no Brasil e suas repercussões em Belo Horizonte, à luz dos 
princípios garantidos na LOAS;
IV. Avaliar o financiamento público da política de assistência social e o cofinanciamento para a concretude da 
garantia de direitos;
V. Eleger os(as) delegados(as) para a Conferência Regional de Assistência Social, convocada pelo Conselho 
Estadual de Assistência Social.
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EIXOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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2.2 - Eixos Temáticos Orientadores da 14ª Conferência Municipal de Assistência 
Social de Belo Horizonte, em conformidade com as orientações do CNAS

EIXO 1: Por que defender a proteção social não-contributiva?
Ementa: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos 
direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.

EIXO 2 – O isolamento dos Municípios: o risco da quebra do pacto federativo.
Ementa: Financiamento e orçamento como instrumentos para uma gestão de compromissos e 
corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.

EIXO 3 – O papel do controle social no SUAS: funcionamento e atuação na defesa de direitos.
Ementa: Controle social! O lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários.

EIXO 4 – A importância da gestão do SUAS na garantia das seguranças socioassistenciais.
Ementa: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e 
transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social.

EIXO 5 – O agravamento da fome e da desigualdade social: as desproteções sociais em razão 
de renda, gênero, raça, etnia, desastres, emergências dentre outras. 
Ementa: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências.
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2.3 Tema e Lema da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Belo 
Horizonte e os alinhamentos pertinentes, em especial, com os Eixos Temáticos
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2.4 Alinhamento do Lema e dos Eixos Temáticos

O alinhamento entre o lema e o conteúdo dos eixos temáticos considerou: 
- A redução do papel do Estado na proteção social, com graves ameaças aos direitos já conquistados;
- O rompimento das bases normativas e fiscais, sobre as quais se assentou o pacto social desenhado na  
   Constituição de 1988;
- A adoção de forte política de austeridade fiscal, com ajuste recessivo, limite e estagnação de gastos e cortes 
   em áreas estratégicas da proteção social;
- A redução do financiamento/orçamento público mediante a aprovação da Emenda Constitucional 95/2016, 
   com impacto na garantia dos direitos sociais;
- As dificuldades na efetivação e garantia do cofinanciamento e no compromisso e responsabilidades dos 
   entes federados com relação à disponibilidade, manutenção, previsibilidade, regularidade, transparência no 
   repasse dos recursos financeiros para o SUAS, exigindo maior esforço e aporte orçamentário dos municípios;
- O enfraquecimento das instâncias de pactuação da política (CIT/CIBS) e dos espaços de participação social e 
   de controle públicos;
- A precarização das condições de trabalho e ampliação da informalidade da atuação dos(as) 
   trabalhadores(as), gerando impactos na arrecadação e na sustentação do modelo brasileiro de proteção 
   social não contributiva;
- A ampliação das condições de desigualdade, pobreza, desemprego e precarização do trabalho, com aumento 
   real da demanda pelas provisões do SUAS, situação agravada ainda mais pelo contexto da pandemia do novo
   coronavírus COVID-19;
- A concessão de auxílios emergenciais incipientes para garantir meios necessários à população para a 
   superação das condições de vulnerabilidade e risco.

TEMA:
“Assistência Social: direito do povo e dever do 
Estado, com financiamento público, para enfren-
tar as desigualdades e garantir proteção social”.

LEMA:
“SUAS BH Juntos na luta e participação: 
Contra o descaso com municípios e a população”.
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2.5 Delegados e Participantes da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de 
Belo Horizonte

Poderão participar da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social até 800 participantes ou representantes 
de instituições interessados no aperfeiçoamento, implementação e consolidação da política de assistência 
social, conforme tabela abaixo:

QUEM PARTICIPA DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL NÚMERO DE VAGAS

Conselheiros(as) 
Municipais Delegados(as) 
Natos(as)

Representantes da sociedade civil eleitos(as) para o 
mandato 2021-2023

77

40

Delegados(as) representantes de organizações de assistência social 
eleitos(as) em Assembleia coordenada pelo CMAS – BH 78
Delegados(as) representantes governamentais 50

Até 30Convidados(as)

Até 40Apoiadores(as)

Até 16Organizadores(as)

Delegados(as) representantes de usuários(as) eleitos(as) nas 9 (nove) 
Assembleias realizadas no âmbito de cada Regional Administrativa 
e coordenadas pelo CMAS-BH

297

Delegados(as) representantes de organizações de trabalhadores(as) do 
SUAS eleitos(as) em Assembleia coordenada pelo CMAS-BH 172

Usuários e usuárias

Trabalhadores e trabalhadoras

Entidades Socioassistenciais

Representantes Governamentais

18

07

12

40

TOTAL 800
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3 - ETAPAS DO PROCESSO CONFERENCIAL DE 2021
A realização da Conferência Municipal de Assistência Social deve ser compreendida como um processo de 
mobilização e de diálogo entre diferentes atores e setores da sociedade civil e do governo, de forma a reafirmar 
o papel da assistência social como política garantidora de direitos e colocando os (as) usuários (as) no centro do 
debate. 

Com o objetivo de garantir e qualificar, ainda mais, a participação democrática e popular e, principalmente, 
buscar a presença efetiva dos (as) usuários (as), trabalhadores (as) públicos (as) e da rede não governamental e 
dos representantes governamentais da assistência social na Conferência Municipal, o CMAS/BH, por meio de sua 
Comissão Organizadora, propôs a realização de atividades presenciais e ou remotas, à distância, respeitando as 
medidas necessárias para a prevenção da contaminação do Coronavírus.  

As atividades propostas têm o intuito de abordar os temas de referência a serem tratados na Conferência 
Municipal e promover reflexões e debates que ampliem o acesso à informação e estimulem o envolvimento dos 
representantes da sociedade civil e da representação governamental. 

A realização dessas atividades deve ocorrer em quatros momentos, a saber: Ações de orientação, informação e 
divulgação junto aos serviços, programas, projetos e nos espaços de CLAS – Comissões Locais de Assistência 
Social e CORAS – Conselhos Regionais de Assistência Social; Encontro de mobilização para a 14ª Conferência 
Municipal de Assistência Social; Assembleias por segmento e Encontros preparatórios com os (as) delegados 
(as), conforme abaixo relacionados.

3.1 Ações de orientação, informação e divulgação junto aos serviços, programas, 
projetos e nos espaços de CLAS – Comissões Locais de Assistência Social e CORAS – 
Conselhos Regionais de Assistência Social
O que são: práticas que propiciam a discussão do tema, do lema e do conteúdo dos eixos da 14ª Conferência 
nas atividades e nas ações cotidianas dos equipamentos e unidades de atendimento que ofertam serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, com ênfase na participação democrática e política de 
usuários (as) do SUAS. 

Período de realização:  15/07 a 31/07/2021. 

Público: Usuários (as) dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Serviço de Proteção Social 
Básica Regional (SPSB Regional), Centros de Referência Especializados de Assistência Social  (CREAS), Centros 
Pop., unidades de acolhimento, trabalhadores (as) públicos (as) e da rede não governamental/entidades 
socioassistenciais e representantes governamentais. 
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3.2 Encontro de mobilização para a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social 
O que é: reunião de âmbito municipal, de caráter não deliberativo, com o propósito de mobilizar, estimular e 
implicar pessoas na participação democrática e política, além da divulgação, abordagem, reflexão e discussão 
de temas relativos à realização da Conferência Municipal de Assistência Social, com ênfase no acesso à 
informação qualificada e no envolvimento efetivo da sociedade civil e de representantes governamentais. 

Data da realização:  29/07/021. 

Público: Usuários (as) dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Serviço de Proteção Social 
Básica Regional (SPSB Regional), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Centros 
Pop., unidades de acolhimento, trabalhadores (as) públicos (as) e da rede não governamental/entidades 
socioassistenciais, representantes governamentais e demais cidadãos (ãs) interessados (as).

3.3 Assembleias por segmento 
O que são: reuniões por segmento, usuários (as), trabalhadores (as), entidades socioassistenciais e 
representantes governamentais do SUAS, com o intuito de debater o tema, o lema, os objetivos e os eixos da 
Conferência Municipal de Assistência Social, bem como, de outros assuntos correlatos à realização do evento. 
Além do propósito de escolher os (as) delegados (as) representantes dos referidos segmentos.

Período de realização: 02/08 a 13/08/2021. 

Público: Usuários (as), trabalhadores (as), entidades socioassistenciais e representantes governamentais do 
SUAS. 

3.4 Encontros preparatórios com os (as) delegados (as) 
O que são: reuniões para repasse de informações e orientações temáticas e organizativas da realização da 
14ª Conferência Municipal de Assistência Social, além de tratativas de outros assuntos relativos à sua 
realização. 

Período de realização: 16/08 a 25/08/2021. 

Público: Delegados (as): Conselheiros (as) Municipais, representantes da sociedade civil eleitos (as) para o 
mandato 2021-2023, representantes de organização de trabalhadores (as), representantes de organizações de 
assistência social e representantes governamentais.
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4. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O que é: evento de âmbito municipal, de caráter deliberativo, que tem como objetivo avaliar a política de 
assistência social e propor deliberações para o seu aprimoramento. 

Período de realização: 27 e 28 de agosto de 2021. 

Público: Até 800 pessoas, conforme apresentado no item 2.5 deste documento, que trata dos Delegados e 
Participantes da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte.

5. EIXOS TEMÁTICOS E TEXTOS ORIENTADORES PARA A 14ª 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELO 
HORIZONTE 

5.1 Eixo 01: Por que defender a proteção social não-contributiva: A proteção social 
não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos 
direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. 
A proteção social não contributiva refere-se a uma parte importante das políticas de proteção social e identifica 
as ações que são ofertadas aos indivíduos, famílias e grupos, independentemente de qualquer contribuição 
prévia destes. Juntamente com a proteção contributiva, tais ações constituem as bases dos sistemas de 
proteção social, formas de atuação do Estado para viabilizar algum nível de segurança social para os cidadãos 
de uma sociedade, em dado tempo e lugar. 

É importante lembrar que tais políticas sociais são construções históricas, espelham distintas visões e 
concepções sobre justiça e atuam como mecanismos que podem alterar ou perpetuar as estruturas de 
desigualdades sociais. Importa ressaltar que existem evidências de que os sistemas mais universalistas de 
proteção social – com benefícios mais generosos e ofertados à todos os cidadãos sob a perspectiva dos direitos 
– são claramente exitosos na redução da pobreza e desigualdade; principalmente se comparados com sistemas 
de matriz liberal ou residual, que adotam uma visão punitiva e moralizante da pobreza, com permanente 
julgamento sobre os pobres que merecem e os que não merecem a ajuda do Estado1. Esse é um ponto importante 
de ser enfatizado: políticas de proteção social robustas e com alto investimento social são mais efetivas para a 
redução da pobreza e das desigualdades. 

1 Para saber mais sobre esse ponto, ver o Boletim do Observatório das Desigualdades da FJP:  Proteção social, desigualdades e pobreza: como as políticas públicas podem 
promover ou enfraquecer a cidadania social. Boletim Nº11. março de 2021. 
http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Boletim-n%C2%BA11-v4.pdf
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No caso do Brasil, o sistema de proteção social foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988, sob a 
perspectiva da seguridade social, englobando a previdência (contributiva), a assistência social (não contributiva) 
e a saúde. Desde então se tem o esforço de instituir a assistência social como política pública e direito 
constitucional, o que implica diferenciar suas ações da caridade e da filantropia. Ao analisar o sistema de 
proteção social brasileiro em sua dimensão não contributiva, têm-se duas bases fundamentais da estratégia: os 
serviços socioassistenciais e os benefícios de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 

Entre os anos de 2002 e 2017, ocorreu a expansão dos benefícios acompanhada da ampliação da rede de serviços 
socioassistenciais do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Em 2020, alcançamos mais de 11 mil centros 
de referência em todo o país, mais de 17 mil serviços tipificados, mais de 3 mil serviços de acolhimento e 
abrigamento para crianças, jovens e idosos em condição de extrema vulnerabilidade, com mais de 160 mil vagas 
e com uma rede de 420 mil trabalhadores do SUAS em todo território nacional (Silveira et al. 2020). 

A proteção social não contributiva, como uma combinação de benefícios e serviços, alcança os objetivos tanto 
de redução da pobreza monetária (via transferência de renda) quanto de proteção dos indivíduos e famílias em 
condições de vulnerabilidade social. Ao focar nas situações de risco e vulnerabilidade social, os objetivos dos 
serviços socioassistenciais consistem na provisão das seguranças sociais, que se materializam como garantia 
de acolhida, de renda, de convívio, de desenvolvimento de autonomia e de apoio e auxílio (BRASIL, 2012). 
Portanto, cabe aqui enfatizar não apenas o papel das transferências de renda na redução das desigualdades, mas 
também o papel dos serviços socioassistenciais, com mais de 40 milhões de famílias referenciadas e mais de 
21 milhões de atendimentos anuais de pessoas ou famílias em todos os Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) do país (Silveira et al, 2020), viabilizando proteção para indivíduos que se encontram com seus 
direitos sociais ameaçados ou violados. 

Entretanto, se o investimento na construção de uma arquitetura de proteção social foi responsável pela queda 
da pobreza e da desigualdade no país, tem-se agora o efeito inverso. O sistema de proteção social do país tem 
sofrido perdas e impactos diante da adoção de forte política de austeridade fiscal, com ajuste recessivo, limite 
dos gastos sociais e cortes em áreas estratégicas da rede de proteção social, com consequente redução do 
orçamento para a política de assistência assistencial social. Temos vivido a redução do orçamento para as 
políticas sociais no geral e para a assistência, de forma particular, como resultado da Emenda Constitucional 95. 
E ainda se têm as alterações institucionais – tais como o Decreto 9759/2019, que extinguiu os órgãos colegiados 
não criados por lei – que buscam enfraquecer as instâncias de pactuação da política e os espaços de 
participação social e de controle públicos, dimensões centrais para a concepção de proteção social no país. 

Os resultados dessa inflexão no processo de construção da política alinhados com representações e visões 
residuais da proteção e da assistência social, produziu seus efeitos: em 2020, voltamos ao patamar da fome de 
2004, e tem-se a ampliação da pobreza e o aprofundamento da desigualdade, seja em nível federal ou no âmbito 
dos Estados e municípios. 
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As desigualdades se apresentam não apenas do ponto de vista da renda, mas também no âmbito dos territórios 
e também segundo gênero e raça (Costa e Silva, 2020). Para viabilizar o princípio da equidade como base da 
provisão da proteção social, é preciso reconhecer as desigualdades em suas várias formas e ter um conjunto de 
políticas desenhadas especificamente para seu enfrentamento. 
Equidade tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça e significa um compromisso para o 
atendimento dos indivíduos e famílias de acordo com suas necessidades.  A discussão sobre equidade envolve 
uma discussão sobre justiça e esta não pode ocorrer por fora da noção de direitos sociais. A concepção de 
direitos pressupõe uma medida de equidade, um princípio de igualdade. Só que não basta a igualdade formal, 
garantias legais em um cenário real de exclusões, marginalizações e desigualdades. Embora sejam muito 
importantes, somente as garantias legais não bastam. A luta pela política de assistência social passa também, 
necessariamente, pela luta por um Estado que atue para a redução das desigualdades, que entenda a sua função 
social e que preserve os direitos constitucionais como o “horizonte de possíveis” de nossa experiência como 
sociedade. 

A defesa e concretização de uma igualdade não apenas formal, mas efetiva, material e justa que promova a 
proteção e defesa de direitos conforme as reais necessidades de indivíduos, famílias e comunidades requer a 
defesa da proteção social não contributiva. E para tanto, requer também a luta e defesa de um planejamento 
político-econômico adequado com o princípio do bem estar social e a defesa de uma reforma tributária que 
contribua para a redução da desigualdade social, da pobreza e maior cobertura de proteção social aos mais 
vulneráveis.   

Questões iniciais para o debate:
a) O conjunto de cidadãos/usuários, trabalhadores, entidades e gestores do SUAS estão amplamente 
cientes sobre as ameaças e ataques ao processo de construção/consolidação da política de assistência social? 

b) Quais são as ações necessárias e possíveis para defendermos a proteção social não contributiva, frente 
aos indícios de ruptura do pacto federativo e à falta investimento em políticas sociais, em especial a política de 
assistência social?

c) Frente  aos indícios de desmonte do sistema de proteção social não contributivo vigente no Brasil, como 
e quem deverá arcar com a sustentação e financiamento da proteção social não contributiva no país?

d) Como garantir o princípio da equidade no desenvolvimento das ações socioassistenciais realizadas pela 
política de assistência social? Quais são as ações necessárias e ao nosso alcance para fortalecer e proteger aos 
grupos mais vulnerabilizados pelas estruturas que sustentam a desigualdade social?    
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5.2 Eixo 02: O isolamento dos Municípios: o risco da quebra do pacto federativo: 
Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e 
corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos 
socioassistenciais. 
O Brasil é uma federação. Isto significa que os três níveis de governo (União, estados e municípios) não têm uma 
relação hierárquica, ou seja, a União não “manda” nos estados e nem estes “mandam” nos municípios; cada um 
é autônomo em sua esfera de competência. Ou seja, em princípio, o Governo Federal, cada estado e cada 
município têm liberdade para escolher suas prioridades e as políticas públicas que vão implementar e executar. 
Este modelo tem várias vantagens, mas também coloca desafios para planejar e implementar prioridades e 
objetivos nacionais compartilhados por todos: como combinar esta autonomia dos entes (União, estados e 
municípios) com a necessidade de coordenação entre eles para o alcance de algumas metas e prioridades 
comuns?

Isto tem sido feito, primeiro, por meio de legislação que defina as atribuições e obrigações de cada ente, como 
é o caso da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social). Em segundo lugar, pela criação de sistemas nacionais de 
políticas públicas, aos quais estados e municípios aderem e se vinculam; no caso da política de assistência 
social, é o SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Quando aderem ao SUAS, estados e municípios assumem 
um conjunto de obrigações técnicas, administrativas e financeiras em relação à política de assistência social. 
De outro lado, têm acesso a certos recursos que devem ter a garantia de previsibilidade e transparência 
(operacionalizadas principalmente por meio das transferências de fundo a fundo) e também têm assegurado o 
direito a participar das decisões sobre as prioridades e estratégias da política e dos recursos da assistência 
social (por meio da Comissão Intergestores Tripartite – CIT e das Comissões Intergestores Bipartite – CIB´s). 
Assim, a política de assistência só pode se viabilizar e funcionar bem se todos os entes se comprometerem com 
o SUAS.

Por isto, a quantidade, regularidade e previsibilidade do financiamento têm um papel muito importante no SUAS: 
para viabilizar a prestação dos serviços, claro, mas também porque são fundamentais para permitir o 
planejamento e a coordenação das ações entre União, estados e municípios. Segundo Jaccoud (2020), enquanto 
a União é a principal responsável pelas transferências (Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC, 
etc.), os municípios são os entes que mais se ocupam dos serviços do SUAS: no período de 2012-2016, os 
recursos próprios municipais financiaram, em média, 62% do gasto nacional com o SUAS, enquanto os recursos 
próprios estaduais financiaram aproximadamente 15% do gasto nacional e os repasses federais a estados e 
municípios, cerca de 23%. Fica claro, portanto, que os municípios já arcam com o maior ônus da manutenção do 
SUAS e que, por isto mesmo, em momentos de dificuldades, a redução dos repasses dos outros entes, 
especialmente da União, compromete muito a continuidade e a qualidade do atendimento, para não se 
mencionar a necessidade de expansão da rede e dos serviços.
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A crise de 2016 marca a mudança das prioridades e instrumentos de política econômica e o rompimento das 
bases normativas e fiscais sobre as quais se assentou o pacto social desenhado na Constituição de 1988. Houve 
uma coalizão política e social com impactos na política econômica, pelo aprofundamento de um ajuste 
recessivo. A política de valorização real do salário mínimo foi interrompida. Em um contexto de alta da 
desocupação, a flexibilização da legislação trabalhista e sindical precarizou e piorou o poder de barganha dos 
trabalhadores; a aprovação da Emenda Constitucional 95 e a recessão seguida de estagnação comprometeram 
severamente o financiamento das políticas sociais e os gastos sociais, a dimensão mais distributiva das 
finanças públicas. O resultado, para a política de assistência social, é de grandes dificuldades: ao mesmo tempo 
em que aumentam a pobreza e a desigualdade – e, portanto, a demanda e importância dos serviços de 
assistência social – os recursos destinados à área permanecem estagnados ou se reduzem.

O investimento em assistência social, tanto da União, quanto dos estados e municípios, apresentava uma 
tendência de ampliação até 2015, quando sofre uma queda e não recupera os valores anteriores. Isto é ainda 
mais visível quando não se consideram, nos gastos da União, as transferências de renda, em que se evidencia a 
redução do gasto federal com o financiamento do SUAS, a partir de 2015. No caso dos municípios mineiros, há 
uma redução na média de gasto real por habitante em assistência social depois de 2014, mas menor do que a da 
União, mostrando que houve um esforço maior dos municípios em sustentar os serviços. 

Pensando na situação atual e futura do SUAS, é importante considerar: a) o SUAS ainda se encontra em fase de 
implantação de sua rede de equipamentos e serviços que, apesar de avanços importantes, ainda está muito 
aquém da extensão e capilaridade necessárias; b) a tendência recente de piora das condições de desigualdade, 
pobreza, desemprego e precarização do mercado de trabalho aumentam a demanda pelos serviços e benefícios 
da assistência, prestados essencialmente pelos municípios. Assim, é fundamental não apenas manter, mas 
ampliar a disponibilidade de recursos e o compromisso de todos os entes com seu financiamento e também 
garantir sua regularidade, previsibilidade e transparência, para que os municípios possam planejar com 
segurança a implementação e manutenção do SUAS, uma conquista tão importante da cidadania social no Brasil.

Questões iniciais para o debate:
a) Diante do ajuste fiscal e o rompimento dos investimentos públicos, como o município pode cobrar o 
repasse de recursos financeiros dos governos federal e estadual para garantir o cofinanciamento e melhorar a 
oferta da assistência social?

b) Quais estratégias poderão ser utilizadas para inibir medidas de ajustes fiscais como a PEC 95 e a 
flexibilização trabalhista que têm impactos no orçamento, e dificultam a manutenção dos programas, projetos e 
serviços da política de Assistência Social pelos municípios?

c) Quais estratégias podem ser utilizadas pela sociedade civil para fazer com que os entes da Federação 
cumpram com suas responsabilidades de forma que os repasses financeiros sejam mantidos considerando os 
serviços existentes, bem como a necessidade de ampliação para abarcar os novos usuários do SUAS advindos da 
Crise Sanitária causada pela COVID-19?

d) Como enfrentar a retração das políticas de transferência de renda e de acesso ao BPC?
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5.3 Eixo 03: O papel do controle social no SUAS: funcionamento e atuação na defesa 
de direitos: Controle social! O lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da 
participação dos (as) usuários (as).

O Sistema Único de Assistência Social  – SUAS é caracterizado como um sistema descentralizado e participativo, 
e possui uma concepção emancipatória do sujeito, focada na sua inserção social, cultural, política e econômica, 
baseada na garantia de direitos e na seguridade social. Dessa maneira, a participação se constitui em um 
princípio fundamental para o cumprimento dos objetivos propostos pelo sistema. A participação da sociedade 
civil no SUAS foi estabelecida a partir da criação de Conselhos, espaços coletivos e legítimos de construção da 
política pública. Os Conselhos de Assistência Social são instâncias de deliberação, que têm o papel de orientar 
e acompanhar a formulação e execução das ações ligadas ao SUAS, além de fiscalizar o recurso público. 
Chamamos esse processo de participação da sociedade nas políticas públicas de Controle Social. Existem 
conselhos municipais (CMAS), que acompanham e controlam as ações da prefeitura, os conselhos estaduais, 
(CEAS) que regulam as ações do governo estadual, e o Conselho Nacional (CNAS), responsável pelo 
acompanhamento da política do governo federal. Os conselhos devem ser compostos por representantes de 
todos os segmentos que participam do SUAS: usuários (as), trabalhadoras (os), entidades e gestores (as).

Podem existir ainda outros espaços de participação na construção do SUAS, como as Comissões Locais de 
Assistência Social  – CLAS e Conselhos Regionais de Assistência Social  – CORAS no caso de Belo Horizonte, 
fóruns de usuários, trabalhadores, entidades com o intuito de discutir e mobilizar estes grupos frente a temas 
relevantes a serem pautados junto ao governo local e propostas de aprimoramento da política. Assim, promover 
a participação permanente e qualificada dos segmentos, em especial dos usuários, é imperativo para afirmar que 
as ações estão sendo ofertadas na perspectiva da garantia de direitos com respeito às diferenças e promoção da 
equidade. 

O contexto atual brasileiro ameaça severamente os direitos já conquistados. A política neoliberal está em alta, 
e um dos exemplos mais concretos dessa ameaça está explícita na Emenda Constitucional nº 95/2016 (Tetos dos 
Gastos Públicos), que limita os gastos do governo para os próximos vinte anos, inviabilizando os investimentos 
nas políticas sociais, especialmente na Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência Social), e a 
consequente garantia dos direitos sociais. A pandemia também trouxe mais alguns desafios e retrocessos, como 
o aumento das desigualdades, a fome, o desemprego, a fragilização dos vínculos sociais e familiares. Nesse 
contexto de perda de direitos sociais, faz-se ainda mais necessária a participação ativa dos usuários e dos (as) 
trabalhadores (as), no sentido de denunciar as perdas, e reafirmar a incontestável defesa por direitos 
socioassistenciais.

Em seu exercício, o SUAS ainda encontra dificuldades em alcançar algumas situações dos usuários, como a sua 
participação nas diversas instâncias, considerando todas as diversidades existentes na população, como as 
mulheres, os jovens, os idosos, as pessoas com deficiência, a população de rua, os povos tradicionais, usuários 
de drogas, profissionais do sexo, etc. Neste sentido, a questão da participação dos usuários é um desafio que 
impõe um novo olhar e requer novas práticas no interior da política de assistência social.
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Além dos desafios em relação aos usuários, temos um grande desafio na confirmação da legitimidade da 
participação dos (as) trabalhadores(as) do (SUAS), enquanto um segmento com identidade própria e que, em 
conjunto com os(as) usuários(as), as entidades de Assistência Social e os(as) gestores(as), ajudam a construir, 
implementar e fortalecer a Política de Assistência Social.  Apesar dos avanços nas regulamentações relativas ao 
trabalho no SUAS, há ainda um grande desafio da profissionalização, para a gestão do trabalho, relativas às 
condições de trabalho no SUAS, à qualificação de práticas, à capacitação e à educação permanente, aspectos 
que impactam na relação trabalhador – usuário e na garantia dos direitos socioassistenciais. Outro desafio é o 
do reconhecimento deste segmento, principalmente por parte das gestões e das entidades, e também muitas 
vezes pelos próprios trabalhadores, como participantes importantes na construção da política.  

Dessa forma, é essencial discutir, dentre outros aspectos, caminhos para se assegurar a valorização das equipes 
técnicas dos conselhos, os mecanismos voltados à formação dos conselheiros/as e novas lideranças, 
estratégias para o reconhecimento e a articulação de Entidades de Assessoramento, de Defesa e Garantia de 
Direitos, compromissadas com o desenvolvimento e a difusão de tecnologias e saberes voltados ao estímulo à 
participação popular e ao controle social. A Conferência Municipal tem como objetivo discutir de forma ampla 
sobre as prioridades para a qualificação do SUAS no município e elaborar propostas para as ações do SUAS nos 
próximos dois anos. 

Questões iniciais para o debate:
a) Como fortalecer a gestão democrática no SUAS frente às perdas e impactos  da redução do orçamento 
para a política de assistência social, do enfraquecimento de instâncias de pactuação e dos espaços de 
participação e controle social?

b) Quais as estratégias possíveis para fomentar o direito à participação social na prática cotidiana dos 
equipamentos e serviços socioassistenciais nos territórios? Os equipamentos como os CRAS, CREAS, CENTRO 
POP e entidades socioassistenciais estão conseguindo assegurar a participação dos usuários?  

c) Existem estratégias para garantir a participação de usuários (as), trabalhadores (as) e representantes de 
entidades nos conselhos e fóruns? Quais? Os resultados têm sido positivos?

d) Como sensibilizar e estimular a participação dos usuários no controle social do SUAS em tempos de 
pandemia e de isolamento social? Quais as estratégias de comunicação, mobilização e articulação têm sido 
pensadas para superar os desafios do isolamento e viabilizar a participação? 
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5.4 Eixo 04: A importância da gestão do SUAS na garantia das seguranças 
socioassistenciais: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a 
articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de 
direitos socioassistenciais e proteção social.

As conquistas do direito à assistência social pela população brasileira não podem ficar só no papel! Isso significa 
que a proteção social de responsabilidade desta política tem que se tornar realidade na vida de cada pessoa que 
dela precisa. Claro que é importante ter direitos assegurados pela Constituição Federal, pela LOAS e por várias 
resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, pois isso garante que toda vez que eles forem 
descumpridos as pessoas podem reclamar na Justiça e buscar assegurar que eles sejam respeitados. 

Como os direitos se tornam realidade, se concretizam? Por meio de políticas sociais, como as de assistência 
social, de previdência social, de segurança alimentar, dentre outras. Essas políticas sociais são um conjunto de 
ações, de responsabilidade dos poderes públicos (federal, estadual e municipal), que devem garantir os direitos 
sociais conquistados. No caso da assistência social, essas ações são os serviços (como o PAIF – Serviço de 
Proteção Integral à Família e o Acolhimento Institucional), os benefícios (como o BPC – Benefício de Prestação 
Continuada e os benefícios eventuais, como AVISE – Auxílio por Vivência de Situação de Insegurança Social e 
Auxílio Trigêmeos), a transferência de renda (como o PBF – Programa Bolsa Família), os programas (como o 
Acessuas Trabalho – Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho) e os projetos. Algumas 
dessas ofertas podem ser realizadas por organizações da sociedade civil, de forma complementar aos governos. 
Nesses tempos de pandemia causada pela Covid-19 aumentou muito a demanda por essa proteção, mas os 
recursos que deveriam financiar essas ações estão minguando. O governo federal tem reduzido cada vez mais os 
recursos que deveriam apoiar os municípios nessas ofertas, a arrecadação dos municípios está muito 
comprometida pelos impactos na economia e os auxílios emergenciais não garantem os meios para superar 
essas condições no médio e no longo prazo.

Como garantir que este conjunto de ações aconteça de modo a atender as necessidades das pessoas e famílias 
que se encontram em situação de vulnerabilidade ou de risco social? O setor do governo responsável pela 
assistência social (chamado de secretaria ou órgão gestor) deve planejar e coordenar todas essas ações (por isso 
tem o Plano Municipal de Assistência Social), acompanhar o que é realizado e avaliar se elas alcançaram os 
resultados esperados, ou seja, se garantiram as seguranças socioassistenciais a todos que precisaram (ação que 
conta com o importante papel do Conselho Municipal de Assistência Social). Essas atividades recebem o nome 
de gestão e incluem também as ações desenvolvidas pelas entidades de assistência social que são inscritas no 
Conselho Municipal de Assistência Social, financiadas ou não por recursos públicos. Esses recursos são 
arrecadados por meio de impostos, taxas e contribuições que todos pagam para os governos, e são depositados 
no Fundo Municipal de Assistência Social. 
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Portanto, a gestão da assistência social inclui a manutenção do conselho, a elaboração do plano e o 
funcionamento do fundo municipal, o chamado “CPF” da assistência social. A gestão municipal tem grande 
responsabilidade na garantia da proteção socioassistencial, mas, para isso, deve contar com recursos 
financeiros (chamado de cofinanciamento), apoio e cooperação dos governos estadual e federal, o que não tem 
acontecido nos últimos anos, nem na quantidade, nem na regularidade necessárias. Isso faz com que alguns 
municípios consigam cumprir suas responsabilidades, mas outros não. E não é assim que o SUAS deve funcionar, 
pois ele é para TODOS os que dele precisam.

Toda essa estrutura de gestão deve existir para uma finalidade: ofertar proteção socioassistencial e garantir o 
acesso às seguintes seguranças: (a) acolhida, que garante o respeito à dignidade humana e a não 
discriminação, e cuidados de qualidade quando houver necessidade de abrigamento; (b) renda, que é provida por 
transferência de renda continuada e garante a sobrevivência com dignidade; (c) convívio, que garante a 
manutenção das relações sociais que fortalecem laços e apoios, gerando proteção; (d) autonomia, que garante 
o desenvolvimento do protagonismo e o exercício da cidadania; (e) apoio e auxílio, que garante que quem está 
fragilizado por situações de grave crise receba apoio material e/ou financeiro temporariamente. É esse conjunto 
de seguranças que deve ser garantido pelos municípios a todos que precisam de proteção, conforme suas 
necessidades. Mas como fazer isso, quando os governos federal, estadual e municipal não estão cooperando 
com vistas a alcançar os mesmos objetivos, como tem acontecido nos últimos anos?

Como os gestores da assistência social devem garantir o acesso a essas seguranças? Primeiro, devem conhecer 
muito bem as desproteções e necessidades que ocorrem nos territórios e, para isto, o setor de Vigilância 
Socioassistencial é fundamental. É ele que organiza as informações que vão possibilitar planejar todas as ações 
de proteção socioassistencial nos territórios, acompanhá-las e avaliá-las. Isso feito, o foco passa a ser as 
situações que são vivenciadas por cada pessoa e/ou família atendida nos equipamentos do SUAS (CRAS, CREAS, 
Centro Pop, Centro dia, unidades de acolhimento, etc.). Essas situações vão indicar quais serviços, benefícios e 
programas são importantes e necessários para que as pessoas e famílias sejam apoiadas e enfrentam a 
desproteção e inseguranças que vivenciam. E eles devem ser realizados de forma articulada para que tenham 
resultados que produzam bem-estar real na vida das pessoas. 

Para isso, a gestão da assistência social deve desenvolver estratégias de cooperação e integração entre os níveis 
de proteção (Proteção Social Básica – PSB e Proteção Social Especial – PSE), as equipes de profissionais, as 
organizações públicas e da sociedade civil que atuam nos territórios e as ações pelas quais elas são 
responsáveis. Certamente que não é simples nem fácil, mas essa integração é essencial para que as pessoas e 
famílias recebam a proteção social que é seu direito e um dever do poder público brasileiro. 
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Questões iniciais para o debate:
a) Os serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda, bem como, os níveis de proteção 
(Proteção Social Básica e Proteção Social Especial) estão integrados? Quais os efeitos da pandemia da Covid-19 
que estão mais evidentes e que demandam essa integração? O que pode e deve ser feito para aperfeiçoar esta 
integração?

b) As ações socioassistenciais têm chegado a quem precisa, em especial às famílias vulneráveis em 
decorrência dos efeitos da pandemia? 

c) O enfrentamento aos efeitos sociais da pandemia da COVID-19 tem sido feito de forma articulada entre 
município, estado e União?

d) As ações da assistência social estão focadas nas desigualdades de gênero, étnico-raciais e outras, que 
impactam a vida das pessoas? Elas estão contribuindo para reduzir a violência contra grupos estruturalmente 
mais vulneráveis (mulheres, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais etc.), especialmente neste 
período da pandemia. Quais as propostas para melhorar essas ações?
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5.5 Eixo 05:  O aprofundamento da fome e da desigualdade social: as desproteções 
sociais em razão de renda, gênero, raça, etnia, desastres, emergências dentre 
outras: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências.

Nos últimos anos, temos visto e/ou vivido muitas situações que são consideradas de emergência ou de 
calamidade pública, resultado de desastres naturais, como enchentes e secas, ou provocados pela ação humana, 
como desmoronamentos e deslocamento de povos que vão de um país ou região para outro/a. A mais grave de 
todas até agora, por atingir todo o planeta e causar tantos danos humanos e materiais, é a pandemia da 
COVID-19. Os estudiosos e cientistas têm nos alertado de que várias crises – climática, social, sanitária – 
podem vir pela frente e aumentar ainda mais as situações de emergência e calamidade pública. No Brasil, temos 
vivenciado dois tipos de situação de emergência: Emergência em Saúde e Emergência em Calamidade. 

A Defesa Civil é o órgão que tem a responsabilidade de coordenar e organizar as ações de prevenção, preparação, 
resposta (atendimento nas emergências e calamidades) e recuperação toda vez que ocorre alguma calamidade 
pública ou emergência. Por isso, todo município deve ter um órgão de Defesa Civil, que avalia os riscos e planeja 
as ações (de socorro, de assistência às vítimas e de restabelecimento de serviços essenciais). Também cabe à 
Defesa Civil preparar profissionais para a ação e estar de prontidão para agir quando precisar e, para isso, deve 
contar com vários serviços, prestados por órgãos públicos, empresas e organizações da sociedade civil. As ações 
de emergência e calamidade, portanto, precisam de forte cooperação dos entes federativos e serem integradas 
com as políticas públicas.

E o que tudo isso tem a ver com a assistência social e o SUAS? Primeiro, já sabemos que as situações de 
emergência e calamidade pública, por mais que possam atingir a toda a população de um território, atingem os 
grupos vulneráveis de forma mais impactante do que os outros, e os efeitos são ainda mais graves para os que 
são mais vulneráveis, como crianças, pessoas com deficiência, idosos, algumas etnias, dentre outros. Portanto, 
todos os atingidos precisam e têm direito à proteção socioassistencial. Segundo, para prestar assistência às 
vítimas, a Defesa Civil conta com instituições e serviços que já existem, como os de busca e salvamento (Corpo 
de Bombeiros), atendimento médico (saúde), acolhimento institucional provisório (assistência social). E, por ser 
uma política essencial, como consagrada na Constituição Federal de 1988, que tem o dever de garantir 
seguranças essenciais também para estas situações, a assistência social é sempre requerida para proteger as 
populações que vivenciam essas situações.

A LOAS, em seu artigo 12 prevê, que compete à União atender, em conjunto com estados, Distrito Federal e 
municípios, as ações socioassistenciais de caráter emergencial. É considerada emergência socioassistencial as 
ocorrências de riscos e agravos sociais, extraordinárias e temporárias, que resultem em desproteções de renda, 
acolhida, convívio e autonomia. Incluem-se aqui as situações de emergência e calamidade pública 
regulamentada e reconhecida pela área de proteção e defesa civil, as emergências em saúde pública nacionais 
e internacionais e demais ações que provocam crise humanitária, como o intenso fluxo migratório.
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A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais prevê o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 
Públicas e de Emergências, que deve promover apoio e proteção à população em situações de emergência e 
calamidade pública. É um serviço municipal, ou seja, cabe aos municípios planejarem, financiarem e 
organizarem, inclusive prepararem os profissionais para agir, mas também cabe aos estados e ao governo federal 
o cofinanciamento e outros apoios. As provisões devem minimizar os danos, garantindo segurança de acolhida, 
de sobrevivência e de convívio familiar, comunitário e social. Para isso, prevê alojamentos provisórios, 
cadastramento dos atingidos, acesso à benefícios e serviços da rede socioassistencial, dentre outros.

A pandemia, no entanto, deixou evidente que há muito a ser feito para aperfeiçoar este serviço no âmbito do 
SUAS. Só no final de 2020, depois de quase um ano de emergência sanitária nacional e internacional, algumas 
orientações foram elaboradas pelos governos federal e estadual, mas sem que houvesse uma discussão 
ampliada, com decisões pactuadas pelos governos municipais, estaduais e nacional, e com a sociedade civil, na 
Comissão Intergestores Tripartite e no Conselho Nacional de Assistência Social. Os municípios tiveram que 
buscar alternativas para enfrentarem os efeitos da pandemia na vida das pessoas, tanto as que já se 
encontravam em situação de vulnerabilidade social, quanto as que passaram a essa condição. E não foram 
poucas!

E como está Belo Horizonte?

Questões iniciais para o debate:
a) Quais as estratégias possíveis para garantir a regulamentação e a implementação do Serviço de Proteção 
em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, de forma continuada?

b) O modelo de financiamento e de cofinanciamento existente tem sido eficaz para prover proteção social. 
A população mais vulnerável tem recebido a devida atenção do SUAS para o enfrentamento das situações de 
calamidades públicas e de emergências?

c) O SUAS em BH está preparado para enfrentar situações de calamidades públicas e de emergências – 
antes, durante e após essas situações? Os trabalhadores do SUAS estão capacitados para atuar nas situações 
de calamidades públicas e de emergências?

d) A população vulnerável tem conhecimento da proteção socioassistencial a que tem direito nas situações 
de calamidade pública e emergências? Tem recebido a devida atenção do SUAS para o enfrentamento nessas 
circunstâncias? 
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