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RESUMO 

CORDEIRO, B. H. A Gestão da Política de Assistência Social em Municípios 

de Pequeno Porte I a partir da Pandemia do Novo Coronavírus. 2022. 83p. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel Em Serviço Social), Curso de Serviço 
Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, 2022. 
 
O enfrentamento da atual crise sanitária demanda diferentes ações do Estado com a 
finalidade de ampliar estruturas de proteção social instituídas a partir da Constituição 
de 1988. Dentre essas ações tem-se a construção de um sistema protetivo 
constituídos por três políticas: previdência social, saúde e assistência social. 
Particularmente a consolidação da Política Nacional de Assistência Social - PNAS, 
através da implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, trouxe a 
possibilidade do enfrentamento às vulnerabilidades sociais historicamente existentes 
no país. Contudo, com a crise sanitária desencadeada no início de 2020, a pobreza e 
a fome no Brasil foram intensificadas trazendo para a PNAS a necessidade de 
produzir respostas efetivas às mazelas sociais. A partir desse reconhecimento a 
presente pesquisa tem como objetivo identificar as demandas sociais trazidas para a 
gestão da política de assistência social a partir da pandemia do novo coronavírus 
que exigiram a intensificação das ações de proteção básica nos municípios de 
pequeno porte I localizados na Região Geográfica Imediata de Londrina. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa, exploratória, utilizando-se prioritariamente de fontes 
documentais, visando monitorar as mudanças socioeconômicas trazidas para esses 
territórios e as demandas para a gestão municipal. Em termos de resultados, destaca-
se a importância dos municípios de pequeno porte 1 serem estudados e analisados 
a partir de seus territórios e de suas especificidades, pois ficou evidente que com a 
crise sanitária houveram impactos significativos para a gestão, pois estavam 
despreparados economicamente bem como em capacidade de oferta de serviços à 
luz da proteção social, materializado na crescente demanda nos serviços e 
benefícios, na falta de profissionais, nos desgastes que os mesmos vem sofrendo  e 
no aumento da vulnerabilidade e pobreza da população desses municípios.  
 
Palavras-chave: Assistência Social; Gestão; Demandas Sociais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

 
 
 
CORDEIRO, B. H. The social assistance policy management in cities os small 
proportions 1 since the outbreak of the coronavirus pandemic. 2022, 84p. Final 
Paper (Social Services degree) – State University of Londrina, Londrina, 2022.   
 

ABSTRACT 
 

Confronting the current health crisis involves different State actions that aim to 
expand social protection structures instituted in the Constitution of 1988. Among such 
actions, there is the creation of a protective system that consists of three policies: 
Social Security, Health and Social Assistance. In particular, the consolidation of the 
National Social Assistance Policy - PNAS, that took effect through the 
implementation of the Unified Social Assistance System - SUAS, brought upon the 
possibility to face the social vulnerabilities that historically exist in the country. 
However, since the outbreak of the health crisis in early 2020, the poverty and 
hunger in Brazil have intensified, bringing up the need for the PNAS to produce an 
effective and immediate response to social affliction. Therefore, this research aims to 
identify the social demands directed at  the management of social assistance policy 
that arose due to the coronavirus pandemic, which requires an increase in basic 
protection actions for small cities located in the Immediate Geographic Region of 
Londrina. It is a qualitative and exploratory research, based mainly in documentary 
sources, that seeks to monitor the socioeconomic changes brought to these 
territories and the demands for city management. In terms of results, the importance of 
small municipalities 1 being studied and analyzed from their territories and their 
specificities is highlighted, as it became evident that the health crisis had significant 
impacts on management, as they were economically unprepared and well prepared. as in 
the capacity to offer services in the light of social protection, materialized in the growing 
demand for services and benefits, in the lack of professionals, in the wear and tear that 
they have been suffering and in the increase in vulnerability and poverty of the population 
of these municipalities. 
 
 

Key words: Social Assistance, management, social demands. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi elaborado em tempos difíceis e desafiadores que o 

mundo enfrentou e tem enfrentado no decorrer de 2022, com crise econômica, 

social e política agravada por uma pandemia que nos impôs novas condições, 

dentre tantas, na academia, o ensino remoto.   

A aproximação da autora com esse tema se deu através da 

participação como aluna de Iniciação Científica no Projeto de Pesquisa1, que deu 

origem a construção do projeto “Demandas sociais trazidas para a gestão da 

Política de Assistência Social em Municípios de Pequeno Porte I a partir da 

pandemia do novo corona vírus”, onde o resultado dessa pesquisa está retratado 

nesse estudo.  

Atrelado a essa participação, a experiência vivenciada através do 

cumprimento de horas no estágio curricular obrigatório executado no Escritório 

Regional de Londrina- ER/Londrina2 da Secretaria de Estado da Justiça, Família e 

Trabalho - SEJUF3,  trouxe grandes contribuições para entender a estrutura de um 

órgão que atua, entre outras imputações, na assessoria aos municípios que operam 

a Política de Assistência Social e também a aproximação no que diz respeito à 

gestão dessa Política, através do acompanhamento e participação das atividades 

executadas pela assistente social, técnica do ER-Londrina, nos 5 municípios, sendo 

esses Ibiporã, Tamarana, Jaguapitã, Pitangueiras e Bela Vista do Paraíso, 

assessorados pela mesma.   

O projeto de Iniciação Científica/IC foi sendo construído visando 

compreender as mudanças trazidas para os territórios vulneráveis, identificando 

demandas sociais que exigirão intensificação das ações de proteção social nos 

municípios de pequeno porte I que se localizam na Região Geográfica Imediata de 

Londrina.  

                                            
1 Os Impactos da Crise Sanitária na Gestão de Políticas Sociais: particularidades da gestão do 

SUAS em municípios paranaenses; coordenado pela Profª Drª Eliane Christine Santos de Campos 
2
 O Escritório Regional de Londrina assessora os seguintes municípios: Alvorada Do Sul,Assaí Bela 

Vista Do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário Do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, 
Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro De Maio, 
Rolândia, Sertanópolis, Tamarana. 
3
 Estagio curricular obrigatório realizado no período de agosto de 2021 de forma remota e de 

fevereiro a junho de 2022 de forma presencial, tendo como Supervisora de Campo a Assistente 
Social Neuzeli Stoeberl Bertolla CRESS 4696 11. 
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O estado do Paraná foi divido geograficamente pelo IBGE em dez 

mesorregiões, que por sua vez abrangiam 39 microrregiões, segundo o quadro 

vigente entre 1989 e 2017, no entanto, em 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística/IBGE extinguiu as mesorregiões e microrregiões, criando um novo 

quadro regional brasileiro, com novas divisões denominadas, respectivamente, 

regiões geográficas intermediárias e imediatas.  

Considerando essa nova divisão e escolha intencional pela Região 

Geográfica denominada Imediata de Londrina4, dos 23 municípios que integram 

essa região, 16 são considerados de pequeno porte I5  e finalmente, 4 serão 

priorizados nesse estudo. A escolha intencional da região foi realizada pautada nos 

seguintes critérios: pela proximidade geográfica, pelo território delimitado no Projeto 

de IC, que são os municípios de pequeno porte 1 e como estagiária na SEJUF, 

possibilitou aproximações com documentos e com os próprios gestores e técnicos 

dos serviços dos municípios de Tamarana, Bela Vista do Paraíso, Jaguapitã e 

Pitangueiras, através de reuniões e banco de dados disponíveis através do 

Escritório Regional de Londrina.  

É relevante dizer que a Constituição Federal de 1988 foi um marco 

na garantia de direitos e um passo importante para a universalização da cidadania 

em nosso país, apesar de passados 32 anos desde que foi criada, ainda estarmos 

em processo de construção de um país menos desigual. 

Autores como Cardoso e Jaccoud (2009), demarcam que os direitos 

às políticas sociais de responsabilidade estatal implementadas no Brasil a partir da 

década de 1990 foram fundamentais para o país avançar em várias frentes, dentre 

elas o enfrentamento à miséria, à pobreza e à fome. 

Entretanto, estas políticas sociais numa perspectiva de proteção 

social como constitucionalmente previsto, sofrem constantes ataques. Para Jaccoud 

(2016), assistimos nos últimos anos no debate público a intensificação das críticas 

às políticas sociais. Contudo, apesar de tais questionamentos, os autores defendem 

                                            
4
 Região Geográfica Imediata de Londrina: Alvorada do Sul, Arapongas, Assaí, Bela Vista do 

Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, 
Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, 
Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis, Tamarana. 
5
 Municípios pequeno porte 1: com população de até 20 mil habitantes – PNAS 2004/2012 

*Municípios da Região Imediata de Londrina de pequeno porte 1: Alvorada, Beja Vista, Cafeara, 
Centenário, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Jataizinho, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, 
Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Sabaudia, Tamarana. 
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a presença efetiva do Estado em países de capitalismo periférico como o Brasil. 

Desta forma ressaltam a importância da defesa das políticas sociais para o país 

diante da precariedade, vulnerabilidade, pobreza e exclusão da grande parte da 

população brasileira (CARDOSO; JACCOUD 2009). 

A Política de Assistência Social, segundo Pereira (2000) foi a área 

que mais se diferenciou das demais, tendo em vista que obteve o seu 

reconhecimento como direito, abrindo a possibilidade de rompimento com a tradição 

do assistencialismo e da segmentação. Foi regulamentada em 1993, com a 

promulgação da Lei 7.212/93 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) que, 

entre outras atribuições, estabelece a garantia de provisão de ações voltadas para o 

atendimento “a família, gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, idosos, pessoas 

portadoras de deficiência, desempregados afetados em suas necessidades básicas” 

(BRASIL, 1993, p. 2). 

Apesar dos avanços, nos últimos anos a PAS vem sofrendo 

profundos ataques impactando no cumprimento de suas diretrizes. O esvaziamento 

da agenda do SUAS no âmbito federal traz de volta o risco do paralelismo e da 

sobreposição de ações, com retorno a práticas voluntaristas e fragmentadas, 

contrárias às diretrizes constitucionais da assistência social. Mesmo a 

regulamentação recente da renda emergencial integra-se somente de modo parcial 

e limitado às estruturas do SUAS, gerando, inclusive, efeitos de confusão para a 

população, seja devido à decisão de não compartilhar o bônus político do 

pagamento do benefício com os gestores locais, seja por desconhecimento da 

estrutura do SUAS. Cabe lembrar que provisões suplementares e provisórias para 

famílias em situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, como a 

renda emergencial, estão definidas na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 

como benefícios eventuais, que emergenciais, deveriam integrar as garantias do 

SUAS, o que não se verifica no atual regramento. (BICHIR; STUCHI, 2020) 

O desmonte intensificado a partir de 2016 vai se deparar com a 

crise sanitária no início de 2020 - pandemia do novo coronavírus - de dimensões 

incalculáveis trazendo mudanças econômicas, sociais, culturais a nível mundial e 

impactos significativos para o Brasil. Segundo a Oxfam (2020)6, a pandemia do 

                                            
6
 A Oxfam Brasil faz parte de uma rede global, a Oxfam, que tem 20 membros que atuam em cerca 

de 90 países no total, por meio de campanhas, programas e ajuda humanitária. 
https://www.oxfam.org.br/historia. 
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novo coronavírus poderá jogar mais de 500 milhões de pessoas para a pobreza, 

caso os governos não atuem imediatamente para socorrer a renda e emprego de 

setores inteiros de suas economias. O alerta está sendo lançado pela entidade a 

partir de um estudo que pede que governos, Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional/FMI e o Grupo dos 20/G-20 entrem em acordo no intuito de proteger 

milhões de pessoas. 

No Brasil, estudos iniciais realizados pela Fiocruz7 demonstram que 

a pandemia do Novo Coronavírus (pandemia de Covid-19, causada pelo vírus 

SARS-CoV-2), vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e 

epidemiológica, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, 

políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias. 

Face à pandemia de COVID-19, as provisões da política de 

assistência social se mostram essenciais, inclusive do ponto de vista da mobilização 

de estruturas de implementação que foram sendo consolidadas nos últimos anos. 

Os trabalhadores do SUAS são responsáveis por assegurar operações ágeis e 

procedimentos regulados para a atenção excepcional junto aos mais vulneráveis, 

em especial à população que não possui condições básicas para sua sobrevivência 

cotidiana através do trabalho. Entretanto, é necessário fortalecer a coordenação e a 

governança dessa rede socioassistencial, evitando dispersão, fragmentação e 

sobreposição de ações, além da falta de investimentos adequados. 

Diante do exposto, a questão norteadora dessa pesquisa gira em 

torno de quais demandas da Política Municipal de Assistência Social/PMAS se 

apresentam aos quatro municípios que compõe a região imediata de Londrina, a 

partir da pandemia do Coronavírus? Para responder essas e outras questões 

definiu-se como objetivo geral: Identificar como se deu a gestão da Política de 

Assistência Social a partir da pandemia do Coronavirus, em quatro municípios de 

pequeno porte I localizados na Região Geográfica Imediata de Londrina.  

 E como objetivos específicos definiu-se: a) Mapear os territórios nos 

municípios de pequeno porte I na região imediata de Londrina; b) Demonstrar como 

estão organizados os serviços de proteção social básica nos municípios escolhidos; 

c) Caracterizar as demandas sociais apresentadas aos serviços de proteção social 

básica a partir do reconhecimento da pandemia Coronavirus. 

                                            
7
 6 https://portal.fiocruz.br/impactos-sociais-economicos-culturais-e-politicos-da-pandemia 
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           Para tanto a metodologia utilizada nesta pesquisa é de natureza qualitativa, 

do tipo exploratória que segundo Minayo (2001),  

 

responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 
sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p. 21-22) 

 

Como procedimentos metodológicos para coleta de dados, utilizou-se a 

revisão de literatura seguida de pesquisa documental. A revisão de literatura se deu 

através de livros, dissertações, teses e artigos que tratam da temática. A revisão de 

literatura segundo Barros (2009), 

 
já existente sobre determinado assunto poderá contribuir precisamente 
para apontar lacunas que o pesquisador poderá percorrer de maneira 
inovadora, além de funcionar como fonte de inspiração para o delineamento 
de um recorte temático original (BARROS, 2009, p. 104). 

 

Para pesquisa documental, em um primeiro momento levantou-se 

informações junto ao acervo de dados da Pesquisa: “Os impactos da crise sanitária 

na Gestão de Políticas Sociais: particularidade da Gestão do SUAS em municípios 

paranaenses”8 e do Escritório Regional de Londrina da Secretaria da Justiça, 

Família e Trabalho do Governo do Paraná (SEJUF). Também utilizou-se dados do 

IBGE e Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social/IPARDES. 

              O universo desta pesquisa são 16 municípios de Pequeno Porte I 

pertencentes a região imediata de Londrina. Por se constituir muitos municípios, a 

falta de tempo e os obstáculos que a pandemia provocou, optou-se por um recorte, 

sendo essa amostra quatro municípios que compreendem essa região, sendo 

Jaguapitã, Pitangueiras, Bela Vista do Paraíso e Tamarana. 

              Nessa pesquisa utilizou-se a técnica da análise de conteúdo para as 

aproximações e definiu-se como categorias: A gestão nos municípios de pequeno 

porte I; e as demandas apresentadas à gestão e aos serviços municipais pós 

pandemia. 

 O trabalho final encontra-se organizado em quatro capítulos, sendo 

a introdução o primeiro. No segundo capítulo traçou-se considerações gerais sobre 

                                            
8
 Pesquisa coordenada pela Profª Draª Eliane Christine Santos de Campos da Universidade Estadual 

de Londrina. 



18 
 

a Política de Assistência Social no contexto brasileiro, destacando o sistema de 

proteção social e a trajetória das políticas sociais, sendo a Constituição Federal o 

grande marco no reconhecimento da responsabilidade do Estado com a proteção 

social. Abordou-se também neste capítulo elementos referentes a proteção social 

em tempos de pandemia do novo corona-vírus bem como a essencialidade das 

políticas sociais com um recorte para a Política de Assistência Social. 

No terceiro capítulo buscou-se compreender e descrever como se 

deu a gestão da Política de Assistência Social a partir do reconhecimento da 

pandemia, sendo que em um primeiro momento explanará a trajetória da Política de 

Assistência Social no âmbito da gestão, sinalizando a importância da PNAS, do 

SUAS e da NOB/SUAS como instrumentos decisivos para a consolidação da 

perspectiva descentralizadora político-administrativa e da inclusão da participação 

popular e do controle social para a concretização da garantia de direitos. Assim 

como as responsabilidades e competências dos três níveis de governo. E, por fim, 

apresentou-se as alterações no que diz respeito à gestão da política social a partir 

do advento da pandemia no início de 2020, trazendo ações, leis e normativas para a 

oferta da proteção social. 

O quarto e último capítulo discutiu-se as particularidades dos 

municípios de pequeno porte 1 à luz da gestão desses municípios identificando e 

analisando as demandas apresentadas à gestão e aos serviços dos municípios de 

Tamarana, Jaguapitã, Pitangueiras e Bela Vista do Paraíso a partir do advento da 

pandemia. 

 Esse estudo demonstra a importância dos municípios de 

pequeno porte 1 serem analisados a partir de seus territórios e de suas 

especificidades, pois fica evidente que com a crise sanitária houveram e há 

impactos significativos para a gestão, pois estavam despreparados 

economicamente bem como em capacidade de oferta de serviços à luz da proteção 

social, materializado na crescente demanda nos serviços e benefícios, na falta de 

profissionais, nos desgastes que os mesmos vem sofrendo  e no aumento da 

vulnerabilidade e pobreza da população desses municípios.  
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2. PROTEÇÃO SOCIAL E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

EM TEMPOS DE CRISE SANITÁRIA 

 

Nesse capítulo buscou-se traçar considerações gerais sobre a 

Política de Assistência Social no contexto brasileiro, destacando o sistema de 

proteção social e a trajetória das políticas sociais, sendo a Constituição Federal o 

grande marco no reconhecimento da responsabilidade do Estado com a proteção 

social. Abordou-se também a proteção social em tempos de pandemia do novo 

corona-vírus bem como a essencialidade das políticas sociais com um recorte para 

a Política de Assistência Social. 

   

2.1 AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

 

Sabe-se que a proteção social, reconhecidamente como 

responsabilidade do Estado, foi criada de forma atrelada e intrinseca ao modo de 

produção capitalista que é permeado por profundas contradições, sendo duas delas 

a exploração da força de trabalho e a desigualdade social, elementos esses 

fundantes deste sistema. Portanto, as politicas públicas, com expecificidade a 

proteção social, ascende nessa conjuntura econômica e social de exploração da 

classe trabalhadora, para garantir que o trabalhador se mantivesse disposto e 

presente em suas atividades.   

Foi no século XIX, que se iniciou um Sistema Protetivo realizado 

pelo Estado, com a criação de um modelo que intervisse nas relações privadas de 

trabalho e no provimento das necessidades dos sujeitos, porque até aquele 

momento a proteção se dava através da solidariedade comunitária. Para Souza, as 

primeiras intervenções estatais consolidam-se mediante: 

 

A concepção de promoção e proteção social ao trabalhador datam do 
século XIX, no contexto após a Revolução Industrial, em que muitos 
trabalhadores saem do campo e migram para as cidades em busca de 
emprego. Nessas condições não havia o estabelecimento de algum 
dispositivo que amparasse quando da perda da capacidade de trabalho, em 
razão de doença, invalidez ou idade avançada. À medida que os 
trabalhadores de percebiam nessas condições, vulneráveis a tais riscos 
sociais e a outros como por exemplo, extensa jornada de 40 horas de 
trabalho, condições insalubres de trabalho, renda insuficiente para suprir 
suas necessidades mais básicas, como acesso a serviços de saúde, de 
moradia, e demais itens necessários a sobrevivência, eles de organizavam 
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e reivindicavam intervenção estatal na relação privada entre capital e 
trabalho (SOUZA, 2018, p.21-22) 

  

Behring e Boschetti dizem que por se tratar de um processo social, 

não é possível determinar com precisão quando surgiram as primeiras iniciativas de 

políticas sociais, já que elas acompanham o desenvolvimento do capitalismo, das 

lutas de classe e da intervenção do Estado. No entanto, somente existe 

unanimidade entre os autores estudiosos do assunto, o período, situado entre o final 

do século XIX e início do século XX.  

 

As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são 
desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em 
geral setorializadas e fragmentadas – às expressões da questão social no 
capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do 
capital sobre o trabalho. (BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p. 51).  

  

Bonfim (2021) descreve que a proteção social se deu de maneira 

diferente em cada país, ora com maior ou menor presença do Estado, sendo na 

Europa denominado o Welfare State ou Estado de Bem Estar Social 

Ainda para Behring e Boschetti (2006, p, 63) as primeiras iniciativas 

podem ser entendidas na relação convergente entre Estado liberal que predominava 

no século XIX e Estado social capitalista do século XX.  

 

Houve, sim, uma mudança profunda na perspectiva do Estado, que 
abrandou seus princípios liberais e incorporou orientações social-
democratas num novo contexto socioeconômico e de luta de classes, 
assumindo um caráter mais social, com investimento em políticas sociais 
(PISON, 1998 apud BEHRING; BOSCHETTI 2006 p. 63) 

 

Boschetti (2016, p. 31) diz que o termo Estado de Bem Estar Social 

se materializa de forma distinta e particular em cada nação e “designam 

positivamente a intervenção capitalista do Estado na área social”, e continua 

descrevendo,  

 

Conceitos como Welfare State, État Providence e Estado de Bem-Estar 
Social foram forjados historicamente para definir, explicar e justificar um 
suposto Estado capaz de assegurar o bem-estar, a proteção social e a 
igualdade social no capitalismo. (BOSCHETTI, 2016, p. 29).  

 

 Naquele contexto histórico, econômico e social, determinado pela 

pós crise de 1929-1932 e pós Segunda Guerra Mundial, o economista John 
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Maynard Keynes9 desenvolveu uma teoria econômica conhecida como 

keynesianismo, que é a base teórica do Estado de Bem-Estar Social. Este 

economista foi responsável por desenvolver propostas de saída da profunda crise 

econômica, combinando a mudanças no mundo produtivo com novos produtos e 

processos de produção por meio do fordismo, ou seja, da produção em massa e, no 

que tange ao Estado, defendia uma maior intervenção na economia.  

 

Ele propugnava a mudança da relação do Estado com o sistema produtivo 
e rompia parcialmente com os princípios do liberalismo [...] O Estado, com 
o keynesianismo, tornou-se produtor e regulador, o que não significava o 
abandono do capitalismo ou a defesa da socialização dos meios de 
produção. Keynes defendeu a liberdade individual e a economia de 
mercado, mas dentro de uma lógica que rompia com a dogmática liberal-
conservadora da época. (BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 83-84).    

 

Desta forma o Estado surge como uma balança, regulando as forças 

de mercado para garantir a todos, como direito, o acesso a bens e serviços que 

reduzam a insegurança social, permitindo aumento do consumo. As formas de 

intervenção se dariam através de sistemas de imposto e de seguridade social – 

subsídios à alimentação e moradia e de serviços como a saúde e educação.  

  No contexto brasileiro, em relação à proteção social, Souza (2018) 

aponta que há pendências no que diz respeito ao reconhecimento do trabalho e 

direitos sociais. Segunda ela, a abolição da escravidão fora muito recente. Setores 

tradicionais e agrícolas quando a industrialização estava instaurada nos países 

europeus já eram exigidas medidas de seguridade social por parte do Estado – 

Estado de Bem-Estar Social, porém o Brasil não chegou a implantar tal modelo.  

Além disso, Souza (2018) observa um processo histórico em que 

não há registros de organizações em prol de políticas afirmativas para amenizar os 

impactos do contexto de exploração da classe trabalhadora. A autora também 

aponta um importante elemento que irá incidir na lenta firmação de um Sistema de 

Proteção no Brasil ao ressaltar suas particularidades sócio-históricas.     

 

O ex escravo foi considerado detentor de direitos, no entanto na pratica ele 
não foi aceito socialmente, em virtude de que a libertação não foi 
acompanhada de acesso a uma série de elementos que eram necessários 
à sua sobrevivência. [...] Outro ponto diz respeito a constituição do regime 

                                            
9
 Economista britânico cujas ideias mudaram as políticas econômicas instituídas pelos governos. O 

trabalho de Keynes é a base para a escola de pensamento conhecida como keynesianismo bem 
como suas diversas ramificações. https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes 
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republicano no Brasil, que não contou com a participação popular, não 
ocorrendo avanço da democratização política (SOUZA, 2018, p.28).   

  
   

Para Behring e Boschetti (2006)  a Constituição Federal de 1988 

incluiu um sistema de Seguridade Social que representa a estruturação tardia de um 

sistema amplo de proteção social, mas que não se materializou devido as 

contrarreformas do Estado e as políticas de ajustes fiscais de ordem neoliberal a 

partir dos anos 1990, permancendo inconclusa a possibilidade de um sistema 

robusto de proteção social. Assim, os direitos da seguridade social estavam 

diretamente ligados com os direitos do trabalho e essa lógica impõem um limite para 

a sua universalização e que portanto, a proteção social condicionava-se ao mérito, 

excluindo os trabalhadores fora do mercado de trabalho, fomentando ainda mais a 

questão social que tem em umas de suas expressões o pauperismo, a desigualdade 

de classe e o desemprego, elementos inerentes à correlação de forças entre o 

sistema capitalista e o trabalho.   

 

As politicas socias e a formatação de padroes de protecao social sao 
desdobramentos e ate mesmo respostas e formas de enfrentamento  - em 
geral setorizadas e fragmentadas  - às expressoes multifacetadas da 
questão social no capitalismo, cujo fundamento se encontra na relação de 
exploração do capital sobre o trabalho. (2006, p.51)  

   

A proteção social, ao mesmo tempo que dá continuidade à 

exploração e acumulação capitalista, busca garantir segurança e preservação da 

vida dos sujeitos. Isto ocorre porque as políticas sociais são formatadas segundo as 

exigências do capital e não segundo as necessidades sociais, ou seja, refletem 

claramente as mudanças nas necessidades de acumulação do capital. 

 

No período de expansão após Segunda Guerra Mundial houve avanços em 
relação as politicas sociais, enquanto no período iniciado em meados da 
década de 70, marcado pela recessão, perceberam-se limites nas 
negociações. Há portanto uma profunda interligação entre os processos de 
acumulação do capital, a organização do trabalho e a proteção social, os 
quais são sempre determinados por fatores vinculados à natureza 
contraditória do capitalismo e da correlação de forças estabelecida pela luta 
de classes em períodos específicos.(Silva, 2011, p. 88)  

 

No Brasil, no final do século XIX, a pobreza decorrente da 

exploração da classe trabalhadora começa a causar visibilidade, no entanto, é na 
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década de 30 do século XX que essa questão passa a ser preocupação a ponto do 

Estado criar respostas públicas para as questões trabalhistas.  

Vale ressaltar que esse reconhecimento do Estado só foi possivel 

através dos movimentos e lutas da classe trabalhadora frente a situação de absoluta 

vulnerabilidade e desproteção em que se encontravam, em busca de ações capazes 

de dar-lhes dignidade e mínimas condições de subsistência.   

Cignoli (1985) também explicíta como as primeiras décadas do 

século XX foram marcadas pela tensão social e conflito político. Naquele contexto 

político, encabeçado por Getúlio Vargas, a grande preocupação era mediar os 

conflitos entre a classe burguesa e o Estado contra a emergente classe operária 

organizada, sempre com o intuito de desmobilizar e controlar esta última, através do 

processo de expansão da previdência social, mesmo que lento.  

 

O Estado não tenciona mobilizar uma ampla base social, mas incorporar, 
de forma controlada, grupos que, em virtude do processo de 
industrialização e urbanização, demonstraram potencialidade de ação 
reivindicativa organizada. (CIGNOLI, 1985, p. 59).  

       

Como já dito anteriormente, o seguro destinava-se apenas para os trabalhadores 

formais, excluindo os autônomos, rurais e domésticos.  

No entanto, segundo Sposati (2009), somente com a CF de 88, 

foram realizadas mudanças relevantes, mesmo que conceituais, quando os direitos 

humanos e sociais tornam-se dever público e estatal, mudando radicalmente a 

característica que naturalizava o princípio da assistência pautada pela ação familiar, 

da sociedade, bem como de entidades sociais e da Igreja, onde o Estado era mero 

coadjuvante, para um viés da proteção social como dever a cargo e 

responsabilidade do Estado e dos entes públicos. 

 

Trata-se de uma forte guinada de concepção, pois, como segurança social, 
está sendo tratada como bem público e social do estatuto de uma 
sociedade para alcançar todos os seus membros. Portanto, trata-se de um 
pacto que inclui a universalidade da proteção social na seguridade social. 
(SPOSATI, 2009, p. 15) 

  

Esta mudança exigiu dos gestores públicos uma nova perspectiva também no que 

diz respeito a olhar os indivíduos como usuários e não meros indivíduos carentes, 

bem como uma visão da política como um direito universalizado. Assim, a proteção 

social desvincula-se do caráter ligado a um vínculo empregatício, contributivo e 
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mercantilizado, e passa a ser um direito de todo cidadão que dela precisar, 

instalando-se um caráter de preservação e prevenção da vida e dignidade do 

cidadão. Sposati (2009, p.21) descreve:    

 

Proteção social – o sentido de proteção (protectione, do latim) supõe, antes 
de tudo, tomar a defesa de algo, impedir sua destruição, sua alteração. A 
ideia de proteção contém um caráter preservacionista – não da 
precariedade, mas da vida –, supõe apoio, guarda, socorro e amparo. Esse 
sentido preservacionista é que exige tanto a noção de segurança social 
como a de direitos sociais. 
 

Para Jaccoud, a proteção social,  
 

[...]  se distingue da definição de políticas sociais, podendo ser entendida 
como parte delas. Fazem parte de um conjunto de iniciativas públicas com 
o objetivo de realizar fora da esfera privada o acesso a bens, serviços e 
renda. Seus objetivos são amplos e complexos, podendo organizar-se não 
apenas para a cobertura de riscos sociais, mas também para a equalização 
de oportunidades, o enfrentamento das situações de destituição e pobreza, 
o combate às desigualdades sociais e a melhoria das condições sociais da 
população. (2009, p. 60) 

 

A autora também descreve que o sistema de proteção social no 

Brasil na década de 80, insere, mesmo que de forma centralizada e sem a 

participação e controle a sociedade civil, as áreas da previdência social, assistência 

social e saúde. Contudo, também para Jaccoud (2011, p.63), somente a partir da 

CF de 88 que “alargou o arco dos direitos sociais e o campo da proteção social sob 

responsabilidade estatal, com impactos relevantes no que diz respeito ao desenho 

das políticas, à definição dos beneficiários e dos benefícios”.  E continua,  

 

Como resultado das determinações constitucionais e suas 
regulamentações, a proteção social no Brasil sofreu radicais alterações, 
entre as quais cabe destacar: (i) a instituição da Seguridade Social como 
sistema básico de proteção social articulando e integrando as políticas de 
seguro social, assistência social e saúde; (ii) o reconhecimento da 
obrigação do Estado em prestar serviços de saúde de forma universal, 
pública e gratuita, em todos os níveis de complexidade, por meio da 
instituição do Sistema Único de Saúde – SUS; (iii) o reconhecimento da 
assistência social como política pública instituindo o direito de acesso aos 
serviços pelas populações necessitadas e o direito a uma renda de 
solidariedade aos idosos e portadores de deficiência em situação de 
extrema pobreza; (iv) extensão dos direitos previdenciários com 
estabelecimento do salário-mínimo como valor mínimo e garantia de 
irredutibilidade dos benefícios; (v) a extensão dos direitos previdenciários 
rurais com redução do limite de idade, inclusão do direito à trabalhadora 
rural, o reconhecimento do direito à aposentadoria apoiado em uma 
transferência de solidariedade ao trabalhador  familiar6; (vi) o 
reconhecimento do seguro-desemprego como direito social do trabalhador 
a uma provisão temporária de renda em situação de perda circunstancial de 
emprego. 
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 Para Bonfim (2021, p. 51), “A proteção social proposta pela referida 

Constituição prevê um sistema de proteção social consistente e sob ótica social, 

superando a ótica contratual de seguro”. 

 

Definiram-se, assim, avanços das três políticas sociais que compõem a 
seguridade social, universalizando o acesso à saúde, reconhecendo a 
assistência social como política pública, direito a quem dela necessitar, e 
garantindo a extensão da previdência social. (BONFIM, 2021, p. 51). 

 

Quanto a isso, Jaccoud (2009, p. 64) descreve que é possível 

entender o sistema brasileiro de proteção social a partir de três pilares, sendo um 

deles contributivo e dois, não:  

 

O primeiro, constituído pela política de previdência social, que tem caráter 
predominantemente contributivo e visa garantir renda para as situações de 
risco que retirem ou privem o indivíduo da participação na vida 
economicamente ativa por situações diversas como a invalidez, velhice ou 
tempo de trabalho. [...]  
O segundo pilar é constituído pela política de assistência social, de caráter 
não contributivo e acessível a todos os que dela necessitarem. Sua 
responsabilidade é de garantir uma rede de serviços socioassistenciais à 
população em situação de vulnerabilidade assim como uma renda-
solidariedade aos indivíduos pobres em situação de velhice ou portadores 
de deficiência. [...] 
O terceiro pilar da seguridade social é a política de saúde. De acesso 
universal e regida pelos princípios da equidade – atendimento a cada 
pessoa e comunidade de acordo com suas necessidades de saúde − e da 
integralidade, englobando todos os tipos de serviços necessários, a política 
de saúde passou a ser implementada por meio do Sistema Único de Saúde 
– SUS.  

 

É inquestionável que a Constituição de 1988 permitiu avanços 

relevantes para o sistema de proteção social, no entanto, também é sabido que o 

Estado Brasileiro, apesar de implementar direitos de políticas sociais, nunca perdeu 

sua natureza e caráter capitalista, em que se desenvolve predominantemente a 

partir da produção e reprodução do capitalismo.  

Portanto, pôde-se perceber que os avanços no sistema de proteção 

social foram esvaindo-se gradativamente devido à influência de natureza neoliberal 

do Estado adotada em meados da década de 1990 perpetuando-se até os dias 

atuais. 

Isto em um contexto de subalternização do trabalho à ordem do mercado e 
de desmontagem dos direitos sociais. A violência da pobreza é parte de 
nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das transformações em 
andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando suas marcas 
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sobre a população empobrecida [...] sinais que muitas vezes anunciam os 
limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados na sociedade. 
Sinais que expressam, também, o quanto a sociedade pode tolerar a 
pobreza e banalizá-la e, sobretudo, a profunda incompatibilidade entre os 
ajustes estruturais da economia à nova ordem capitalista internacional e os 
investimentos sociais do Estado brasileiro. Incompatibilidade legitimada 
pelo discurso, pela política e pela sociabilidade engendrada no 
pensamento neoliberal que, reconhecendo o dever moral de prestar socorro 
aos pobres e “inadaptados” à vida social, não reconhece seus direitos 
sociais. (YASBEK, 2001, p. 35) 

 

A autora segue destacando em seu texto, produzido no ano de 

2001 porém absolutamente atual e pertinente aos dias de hoje, que o desmonte 

às políticas sociais bem como aos direitos e proteção social conquistados mesmo 

que de forma sutil, foram sucessivamente seguidos de uma redução cruel e 

exponencial de recursos para a área social. 

 

São mudanças que se explicam nos marcos da reestruturação do processo 
de acumulação do capital globalizado e que vem sendo implementadas por 
meio de uma reversão política conservadora, assentada no ideário 
neoliberal que erodiu as bases dos sistemas de proteção social e 
redirecionou as intervenções do Estado no âmbito da produção e 
distribuição da riqueza social. Faz parte deste quadro a crônica crise das 
políticas sociais, seu reordenamento e sua subordinação às políticas de 
estabilização da economia, com suas restrições aos gastos públicos e sua 
perspectiva privatizadora. (YASBEK, 2001, p.36)    

 

E continua, como se estivesse antecipando de forma premonitória 

uma descrição da conjuntura atual,   

 
Nossa hipótese é que, frente a esta conjuntura de crise e mudanças, as 
Políticas Públicas na área social deverão acentuar seus traços de 
improvisação e inoperância, seu funcionamento ambíguo e sua impotência 
na universalização dos acessos a serviços sociais dela derivados. 
Permanecerão políticas ad hoc, casuísticas, fragmentadas, sem regras 
estáveis e operando em redes obsoletas e deterioradas. (YASBEK, 2001, p. 
37).   

 

Trazendo o debate para a conjuntura caótica, econômica e social 

dos dias atuais e relacionando-a com a pandemia instaurada a partir da 

disseminação do novo corona-vírus, debate esse de interesse deste trabalho, é 

imperativo descrever que as políticas sociais tiveram e tem papel fundamental e 

essencial neste contexto pandêmico no que tange a proteção social, haja vista que 

o Brasil já estava em crise e recessão devido a própria estrutura do capitalismo, 

reconhecendo claro, que a pandemia agudizou este fato pois provocou uma 

interrupção de todo o sistema produtivo.   
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Logo, o reconhecimento das políticas sociais como essenciais é 

urgente. 

O enfrentamento da crise atual é uma excelente oportunidade para 
consolidar e ampliar estruturas de proteção social que vêm instituídas 
desde a Constituição de 1988, em diferentes áreas, tanto em termos de 
proteção universal, como o SUS, como na articulação de universalidade e 
equidade, olhar para os mais vulneráveis, como no caso do SUAS. O 
grande desafio é construir ampla coalizão de apoio a essas estruturas, para 
além de esforços conjunturais, consolidando não só a noção direito à 
proteção social, mas garantindo investimentos para sua manutenção. 
(CAMPOS, 2020, p. 7) 

 

  Ainda para Campos (2020, p.7) o grande desafio está em “construir 

ampla coalizão de apoio a essas estruturas, para além de esforços conjunturais, 

consolidando não só a noção direito à proteção social, mas garantindo 

investimentos para a sua manutenção.”    

  No entanto, ao mesmo tempo que o reconhecimento das políticas 

sociais é imprescindível, o mesmo peso tem em reconhecer a fragilidade e 

precariedade na rede de proteção social das condições de vida dos brasileiros.  

  Como já dito anteriormente neste trabalho, o Brasil já encontrava-se 

em crise em todos os setores incluindo o desmonte nas políticas públicas em tempo 

pré-pandemia, aumentando sucessivamente as vulnerabilidades sociais para a 

população de baixa renda, e é certo dizer, causando impacto sem precedentes 

nesta mesma população a partir do estabelecimento da pandemia.  

 

Os primeiros dados divulgados da COVID-19 mostram que, para além da 
questão etária, grupos populacionais mais vulneráveis incluem negros, 
imigrantes e pobres, em razão do acesso limitado aos serviços sanitários e 
de saúde adequados. Também são fatores importantes para estes grupos 
populacionais: moradias precárias, más condições de trabalho, doenças 
pré-existentes e insegurança alimentar (AHMED et al, 2020 apud 
TAVARES, SILVEIRA; PAES-SOUSA, 2021, p.122) 
 

  O que foi possível observar, é que nem mesmo as premissas básicas 

de prevenção indicadas pelas autoridades sanitárias como o distanciamento social e 

a simples higienização das mãos com água e sabão e o uso de álcool gel foi 

possível devido à precária condição de moradia, falta de saneamento básico e difícil 

acesso aos serviços públicos, ampliando assim consideravelmente as condições de 

contágio. Num segundo momento viu-se que o próprio sistema de saúde não estava 

nem próximo de estar preparado para atender o volume de infectados no que diz 

respeito à leitos disponíveis, equipamentos e materiais, inclusive básicos como 
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luvas e EPI’s para os profissionais da saúde, resultando assim, no colapso da 

Saúde, mesmo que, através do SUS, seja o maior sistema de saúde público, 

gratuito e universal do mundo.  

 

Os Municípios entraram no terreno contra a Covid-19 vulneráveis em 
relação à garantia de sustentabilidade no processo de oferta dos serviços e 
ações sociais. As demandas foram atendidas à medida que o processo de 
reorganização dos sistemas eram executados. Para assistência social 
esses efeitos do despreparo do governo ainda foram agravados por uma 
equalização orçamentária imposta pela Portaria MC 2.362/19, além da 
ausência de qualquer reajuste nos pisos de cofinanciamento que 
referenciam os recursos repassados aos Municípios, ou seja, os gestores e 
técnicos municipais estão diante de uma sucessão de lacunas 
organizativas fundamentais a consolidação do SUAS. (RIBEIRO, 2021, p. 
13) 
 

Bhering e Boschetti (2021, p.68) descrevem que “os dados que 

emergem com a pandemia, contudo, revelam mais do que uma mera crise sanitária 

e desnudam a bárbara condição de desigualdade socioestrutural”.  

 

A pandemia, inquestionavelmente, revelou ao país e ao mundo o que o 
país insistia em ocultar: o desmonte da seguridade social e dos direitos 
trabalhistas pelos sucessivos ajustes fiscais deixaram o Brasil imensamente 
vulnerável diante da devastação do acelerado processo de contágio. Por 
um lado, o Sistema Único de Saúde (SUS), legalmente universal e 
descentralizado, mas que já agonizava com falta de recursos — o 
orçamento federal para a saúde já vinha desde 2015 congelado no patamar 
de 1,7% do PIB, o que não foi revertido com a leve recomposição feita pelo 
“orçamento de guerra” na saúde —, entrou em colapso diante das novas, 
desconhecidas e imensuráveis demandas da covid-19. De outro lado, a 
intensa precarização das relações e condições de trabalho faz emergir um 
universo de trabalhadores e trabalhadoras (mais de 100 milhões de 
pessoas ou quase 50% da população) que se viram, da noite para o dia, 
sem trabalho, sem nenhum tipo de remuneração, sem benefícios 
assistenciais e sem condições de seguir buscando nas ruas algum tipo de 
atividade precarizada (as atividades informais) que lhes assegurasse uma 
forma de rendimento e de sobrevivência. (BHERING; BOSCHETTI, 2021, p. 
76).  

 

  Simultaneamente a esse contexto desastroso acima caracterizado, 

assim que o Ministério da Saúde do Brasil declarou estado de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, foram adotadas medidas para 

enfrentamento da emergência seguido de uma série de normativas que 

regulamentavam diferentes aspectos das políticas e dos serviços públicos. Com 

recorte à política de assistência, elemento de interesse neste trabalho, destacam-se 

as seguintes medidas iniciais na proteção social: 
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(i) medidas de retenção do emprego e de alívio financeiro e de impostos a 
empresas, em especial o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda e as medidas de disponibilização de crédito ao setor 
empresarial, com a finalidade de auxiliar no pagamento da folha salarial de 
seus empregados; e (ii) medidas de extensão da proteção social, com 
destaque para a ampliação da caracterização da situação de 
vulnerabilidade social para elegibilidade ao benefício de prestação 
continuada (BPC) e para a instituição do auxílio emergencial no valor de R$ 
600,00 ao trabalhador, segundo condições definidas em lei. (TAVARES; 

SILVEIRA; PAES-SOUSA, 2021, p. 117). 
  

Porém, cabe lembrar que desde o início do reconhecimento da 

pandemia o atual presidente do Brasil desconsiderou a gravidade da situação, 

estimulou posturas contrárias às medidas sanitárias e de isolamento social e 

inclusive estimulando o uso de medicações sem eficácia comprovada, gerando 

impacto negativo ainda mais grave na manutenção da vida da população brasileira, 

causando desbalanço polarizado entre os níveis federativos no Brasil, 

consequentemente enfraquecendo as ações no âmbito Estadual e Municipal, dados 

que para Tavares, Silveira e Paes-Sousa (2020, p.124) descrevem que “esta 

narrativa política antagônica criou um grupo de resistência com grande poder 

influenciador no comportamento da população”. 

Ainda para os autores, outro fator que agravou a situação foi a tardia 

ação referente a primeira medida de extensão da proteção social: 

 

Embora o Brasil tenha reagido com rapidez à pandemia, com a edição da 
declaração de estado de emergência que permite a mobilização de 
recursos e agilização de processos, tardou na edição de medidas de 
proteção social, que foram publicadas quando a maior parte das cidades e 
população já se encontrava sob algum regime de isolamento social, dado o 
nível de contágio elevado e disseminado. Outro ponto relevante é que 
medidas de retenção do emprego e de alívio financeiro a empresas foram 
editadas anteriormente às medidas de extensão da proteção social voltadas 
às populações mais vulneráveis. (TAVARES; SILVEIRA; PAES-SOUSA, 
2021, p. 121).  

 

Então, a partir deste cenário, cada município, para além do Governo 

Federal e Estadual, apresentou ações, normativas e decretos próprios e individuais, 

que serão apresentados a seguir, tornando assim, a Política de Assistência Social 

notória, haja vista sua importância crucial para garantia e expansão dos direitos da 

população, sendo uma fundamental ferramenta para a minimização dos impactos 

causados pela pandemia.    
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 Assim, no próximo subitem, este trabalho explanará como a Política 

de Assistência Social foi e é essencial para a garantia de direitos na conjuntura de 

pandemia do novo coronavírus.     

 

2.2 A ESSENCIALIDADE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS 

  

 A assistência social é uma política pública, e tem fundamento 

constitucional, à medida que esta passa a fazer parte da Seguridade Social, e assim 

como a saúde e a previdência social, é um direito do cidadão e independe de 

contribuição prévia individual, e sim, deve ser provida através da contribuição de 

toda a sociedade. 

 Na condição de política pública, a assistência social se desenvolve 

na direção da universalidade e do direito de cidadania, sendo capaz de ampliar o 

alcance aos direitos sociais a todos os brasileiros independente de sua renda, mas 

de acordo com suas necessidades, pela condição de “ser de direitos” (BRASIL, 

2005). 

 Tendo como uma de suas funções a proteção social, a assistência 

social ocupa-se em prover proteção à vida face às situações de vulnerabilidades 

(BRASIL, 2005). A proteção social de Assistência Social se ocupa das vitimizações, 

fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o cidadão e cidadã e suas 

famílias enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência de imposições 

sociais, econômicas, políticas e de ofensas à dignidade humana (BRASIL, 2005, p. 

479). A assistência social, enquanto política de proteção social, através de suas 

ações, visa produzir, além de aquisições materiais, também aquisições sociais ao 

cidadão, para que este possa suprir suas necessidades de reprodução social, de 

vida individual e familiar, de modo a desenvolver suas capacidades e autonomia 

(BRASIL, 2005). 

 Na CF/88 no artigo 203, está previsto que:  

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
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III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
 a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e   a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 
a lei. (BRASIL, 1988) 

  

  Yasbek (2007) diz que ao longo dos anos a assistência social, 

como política de proteção social, avançou muito no país, nos quais foram e vêm 

sendo construídos mecanismos que viabilizem a construção dos direitos sociais da 

população usuária dessa política. 

 Contudo, para a efetivação da Assistência Social como política 

pública de direito, consolidando a rede de proteção social brasileira, em 2004, após 

um movimento de discussão nacional, foi aprovada a Política Nacional de 

Assistência Social na perspectiva de implementação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS.  

 O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi a principal 

deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília 

(DF), em dezembro de 2003 e, se inscreve no esforço de viabilização de um projeto 

de desenvolvimento nacional, que visa a universalização dos direitos à Seguridade 

Social e da proteção social pública com a composição da política pública de 

assistência social em nível nacional (MDS, 2008). 

 O SUAS, que propõe um modelo de gestão descentralizado e 

participativo, se constitui na organização e regulação dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais, de caráter eventual e continuado, 

executados e providos por pessoas jurídicas de direito público sob critério universal 

e lógica de ação em rede hierarquizada e em articulação com iniciativas da 

sociedade civil (MDS, 2008).  

A NOB/SUAS (2005, p.13) destaca: 

 
O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado, tem por 
função a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da 
proteção social brasileira que: 

a) Caráter do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
[...] regula, em todo o território nacional, a hierarquia, os vínculos e as 
responsabilidades do sistema-cidadão de serviços, benefícios, programas, 
projetos e ações de Assistência Social, de caráter permanente e eventual, 
sob critério universal e lógica de ação em rede hierarquizada de âmbito 
municipal, do Distrito Federal, estadual e federal. 
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Além disso, o SUAS também define e organiza elementos 

fundamentais para a execução da política pública de assistência social, 

possibilitando uma padronização nos serviços, da qualidade no atendimento aos 

usuários, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura os serviços e da rede 

que presta os serviços socioassistenciais (MDS, 2008). Esse novo modelo de 

gestão da política de assistência social supõe a confirmação de competências e 

responsabilidades a cargo das três esferas de governo: federal, estadual e 

municipal, que já haviam sido previstas anteriormente pela CF/88 e pela 

LOAS/1993.  

 A Política Nacional de Assistência Social, com o desafio de 

enfrentar as expressões da questão social através da política de assistência social, 

reconhece a descentralização, já antes mencionada na Constituição Federal e na 

Lei Orgânica da Assistência Social, sendo esta, de fundamental importância para o 

desenvolvimento de formas inovadoras na sua implementação, gestão, 

monitoramento, avaliação e informação.  

 Os princípios e diretrizes da PNAS estão em consonância como os 

contidos na CF/88 e na LOAS, enfatizando a participação popular através de 

organizações representativas e considerando a família como centralidade para 

implementação de seus benefícios, serviços, programas e projetos. A nova PNAS 

apresenta uma conceituação demasiadamente abrangente em relação às dispostas 

nas suas legislações anteriores no que se refere ao seu público usuário. 

 

Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e 
grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais 
como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de 
afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 
demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas 
de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social (PNAS, 2004 p. 33). 

 

 Em relação a organização, o processo de descentralização das 

ações da assistência social estabelecido constitucionalmente prevê um 

reordenamento institucional em que parte das ações de competência da União seja 

transferida para os Estados e municípios, com o objetivo de desonerar a esfera 
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federal e ao mesmo tempo possibilitar que as ações sejam planejadas de acordo 

com as especificidades locais (GALEGO, 2004, p.33). Juntamente ao processo de 

descentralização, a PNAS – 2004, reconhece também a importância da 

territorialização, pois, a origem das demandas é um elemento diferencial na 

condução desta Política. Assim a operacionalização da política de assistência social 

em rede, com base no território, constitui um dos caminhos para superar a 

fragmentação na prática dessa política (BRASIL, 2004, p.64). 

 O modelo de gestão da Política de Assistência Social, proposto pelo 

SUAS, está sendo implementado por meio de uma nova lógica de organização de 

forma hierárquica das ações, com a definição de níveis de complexidade do sistema 

em: Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) de média e alta 

complexidade, referenciando-se em cada território, levando em consideração as 

especificidades das regiões e dos portes dos municípios e com centralidade na 

família (BRASIL, 2004). Tudo isso é posto como uma forma de operacionalização da 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), viabilizando o sistema descentralizado e 

participativo, bem como sua regulação em todo território nacional. 

 Vale dizer que é na PNAS 2004 que a proteção social é definida, 

junto com a defesa dos direitos socioassistenciais e a vigilância social, como uma 

das funções da assistência social.  

 

[...] é a PNAS/2004 que vincula pela primeira vez o campo da política de 
assistência social à proteção social. É evidente que, ao gerar vinculação de 
campo de ação, não está propondo uma exclusividade. Vale dizer, não 
significa afirmar que toda a proteção social é campo da assistência social, 
mas sim que a ação da política de assistência social está no campo da 
proteção social na medida em que é regulada pela Constituição de 1988 
como política de seguridade social. (SPOZATI, 2007, p. 17). 

   

 Ainda para a autora, a concepção de proteção social amplia a 

assistência social pelo próprio significado de proteção (2007, p.17),   

 

Estar protegido significa ter forças próprias ou de terceiros, que impeçam 
que alguma agressão/precarização/privação venha a ocorrer, deteriorando 
uma dada condição. Porém, estar protegido não é uma condição inata, ela é 
adquirida não como mera mercadoria, mas pelo desenvolvimento de 
capacidades e possibilidades. No caso ter proteção e/ou estar protegido 
não significa meramente portar algo, mas ter uma capacidade de 
enfrentamento e resistência. 
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 No que diz respeito à integralidade da proteção social ou 

socioassistencial na Política de Assistência Social, para Bonfim (2020, p.62) 

“perpassa a compreensão da proteção social enquanto segurança e preservação da 

vida dos sujeitos, através de políticas sociais e do sistema de proteção estabelecido 

pelo Estado”, sendo materializado através dos serviços, programas e benefícios 

oferecidos pelos entes federados, regulados pelo SUAS sob a premissa da 

hierarquização e universalidade. Para isso, a NOB/SUAS (BRASIL, 2005, p.20) 

define que a proteção social:  

[...] é hierarquizada em básica e especial e, ainda, tem níveis de 
complexidade do processo de proteção, por decorrência do impacto desses 
riscos no indivíduo e em sua família. A rede socioassistencial, com base no 
território, constitui um dos caminhos para superar a fragmentação na 
prática dessa política, o que supõe constituir ou redirecionar essa rede, na 
perspectiva de sua diversidade, complexidade, cobertura, financiamento e 
do número potencial de usuários que dela possam necessitar.  

 

  Como descrito na Norma, a proteção social é hierarquizada em 

básica e especial sendo esta última subdividida em nível de média e alta 

complexidade. E, é a partir desses níveis que se constitui a rede socioassistencial 

através dos equipamentos e serviços sob a perspectiva do território, da 

diversidade, complexidade, cobertura, financiamento e do número de usuários, 

afim de superar a fragmentação dessa política. Essa rede é qualificada na NOB 

(2005, p.22) como:  

[...] um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que 
supõe a articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção 
social, sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de 
complexidade. 

 

E, “considera o cidadão e a família não como objeto de 

intervenção, mas como sujeito protagonista da rede de ações e serviços” (p.21). 

Quanto à proteção social básica, essa destina-se à população 

que vive em situação de vulnerabilidade social, visando prevenir possíveis 

situações de risco e buscando o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários fragilizados, através da oferta de serviços em rede, projetos e 

programas de acolhimento, convivência e socialização entre as famílias.  

Os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 
deverão se articular com as demais políticas públicas locais, de forma a 
garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das 
famílias e indivíduos atendidos, de forma a superar as condições de 
vulnerabilidade e a prevenir as situações que indicam risco potencial. 
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Deverão, ainda, se articular aos serviços de proteção especial, garantindo a 
efetivação dos encaminhamentos necessários. (BRASIL, 2004, p. 34) 

 

A PNAS 2004 descreve que dentro do SUAS os programas e 

serviços devem ser articulados nas três instâncias de governo, fato esse que será 

detalhado posteriormente neste trabalho. 

Fica estabelecido que esses serviços serão executados de forma 

direta no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS que é uma unidade 

pública estatal, em outras unidades básicas e também em instituições não 

governamentais que atuam na assistência social e que sejam referenciadas ao 

CRAS do território em que esteja inserida. 

Os CRAS devem ser instalados nos territórios mais vulneráveis e 

devem seguir sempre a padronização das normas federais no que diz respeito 

aos serviços e programas.   

É o CRAS responsável por ofertar o Programa de Atenção 

Integral às Famílias – PAIF, com caráter continuado, que tem como finalidade 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos e a 

violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e 

comunitária. Oferece também outras ações e serviços socioassistenciais, 

promovendo um atendimento com referência territorializada a partir das “[...] 

heterogeneidades, as particularidades de cada grupo familiar, a diversidade de 

culturas” (BRASIL, 2004, p. 35). 

 
Na proteção básica, o trabalho com famílias deve considerar novas 
referências para a compreensão dos diferentes arranjos familiares, 
superando o reconhecimento de um modelo único baseado na família 
nuclear, e partindo do suposto de que são funções básicas das famílias: 
prover a proteção e a socialização dos seus membros; constituir-se como 
referências morais, de vínculos afetivos e sociais; de identidade grupal, 
além de ser mediadora das relações dos seus membros com outras 
instituições sociais e com o Estado. 

 

E continua, “[...] qualquer forma de atenção e, ou, de intervenção 

no grupo familiar precisa levar em conta sua singularidade, sua vulnerabilidade no 

contexto social, além de seus recursos simbólicos e afetivos, bem como sua 

disponibilidade para se transformar e dar conta de suas atribuições” (BRASIL, 

2004, p. 35). 

  Em regra, é no CRAS que é feito o Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal - CAD ÚNICO que é um instrumento que identifica e 
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caracteriza as famílias de baixa renda, caracterizadas por ganharem até meio 

salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos de renda mensal total, 

permitindo a análise da realidade socioeconômica dessa população. Essas 

informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e municípios 

para implementação de políticas públicas a fim de promover melhoria da vida 

dessa população.  

Voltando aos serviços, a proteção social básica também oferece o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV que é realizado em 

grupos com intuito de prevenir as situações de riscos sociais, ofertando um 

espaço de escuta e acolhida buscando fortalecer vínculos e incentivando a 

socialização e convivência comunitária, bem como o Serviço de Proteção Social 

Básica no domicílio que atende pessoas idosas e deficientes em suas residências 

e também tem como objetivo a prevenção de risco social e isolamento.   

No que tange aos benefícios, são ofertados tanto de prestação 

continuada, bem como os eventuais, oferecidos também pelos três entes 

federativos. De acordo com a NOBSUAS (2005, p. 22) são os benefícios, 

 
Benefício de Prestação Continuada - BPC: previsto na LOAS e no Estatuto 
do Idoso, é provido pelo Governo Federal, consistindo no repasse de 1 
(um) salário mínimo mensal ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa 
com deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência 
ou de tê-la suprida por sua família. Esse benefício compõe o nível de 
proteção social básica, sendo seu repasse efetuado diretamente ao 
beneficiário.  
Benefícios Eventuais: são previstos no art. 22 da LOAS e visam ao 
pagamento de auxílio por natalidade ou morte, ou para atender 
necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com 
prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa com deficiência, a 
gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública. 

 

Vale dizer que, quanto aos Benefícios Eventuais - BE, esses 

serão ofertados geralmente com recursos dos municípios, estabelecidos 

previamente nos Planos Municipais e no Projeto de Lei Orçamentária Anual - 

PLOA, na lógica do direito, inserindo-o como oferta obrigatória a partir dos 

critérios, prazos e referências estabelecidos pelos Conselhos de Assistência 

Social locais e deve ocorrer em conformidade com a PNAS.  

Em relação à critérios, é relevante dizer que o benefício eventual 

não deve ser vinculado a contrapartidas, condicionantes prévios ou compensação 

de qualquer natureza. Outro elemento importante é que o BE preferencialmente 
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deve ser ofertado em formato de pecúnia, proporcionando liberdade, autonomia e 

dignidade aos indivíduos e famílias capazes de escolher a melhor forma que o 

benefício será usado dentro de suas particularidades, tendo em vista que é 

urgente a necessidade de ultrapassar a lógica caritativa, discriminatória e 

assistencialista. 

[...] não é uma competência estatal fiscalizar ou controlar o modo como o 
benefício repassado ao cidadão será utilizado. Esse comportamento, sua 
reiteração e defesa, evidencia um Estado Tutelador que não reconhece a 
autonomia do indivíduo, tratando-o como incapaz de administrar seus 
recursos financeiros e de estabelecer suas prioridades e necessidades. 
(BOVOLENTA, 2017, p. 105 apud SUAS, 2018, p. 84) 

 

Ainda no âmbito dos benefícios, e para além do BPC, o Programa 

Bolsa Família - PBF, criado no ano de 2004, é considerado o maior programa 

mundial de transferência de renda para famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza. Apesar de impor condicionalidades e reconhecidos problemas 

como por exemplo o não reconhecimento como direito social, segundo Campello 

e Neri (2013, p.18), o programa atendeu até aquela data cerca de 14 milhões de 

famílias, o que correspondia a um quarto da população brasileira. Segundo os 

autores, o PBF superou todas as expectativas e os resultados foram muito além 

do esperado, apontando que “[...] entre 2001 e 2011, as transferências do 

governo federal, incluindo-se o Bolsa Família e o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), contribuíram com entre 15% e 20% da redução observada da 

desigualdade de renda.”  

No entanto, mesmo diante da magnitude e resultados 

inquestionáveis, o atual governo desmontou o BF e instituiu o Auxílio Brasil, 

programa esse que também impõem condicionalidades e também incertezas 

quanto a sua efetivação e universalização, com promessas de atingir mais de 17 

milhões de famílias. 

Ainda sobre benefícios, vale dizer que com o advento da 

pandemia, o Governo Federal implementou um programa denominado Auxílio 

Emergencial, que tinha objetivo de garantir uma renda mínima e proteção 

financeira das famílias mais vulneráveis. No entanto, os condicionantes e 

abrangência serão descritos mais à frente desde trabalho.  

Em continuidade ao que tange a proteção, especificamente a 

proteção social especial, é garantido dizer que é destinada a atender famílias ou 
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indivíduos que estejam em situação de eminente de risco pessoal e social ou 

violação de direitos, descritos na PNAS (2004, p. 37):  

 

São destinados, por exemplo, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, 
aos idosos, às pessoas com deficiência e às pessoas em situação de rua 
que tiverem seus direitos violados e, ou, ameaçados e cuja convivência 
com a família de origem seja considerada prejudicial a sua proteção e ao 
seu desenvolvimento. 

 

Entendendo que a desigualdade social expressa na realidade 

brasileira, fruto da cruel reprodução das relações sociais do capitalismo, é certo dizer 

que uma das violações de direito é a exclusão social, que se materializará na 

população vulnerável e fragilizada de baixa renda.  

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial 
destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, 
entre outras. (PNAS 2004, p.37) 

   

  Por se tratar de um serviço mais complexo, muitas vezes é necessária 

uma ação compartilhada com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Para isso, o 

serviço é divido em média e alta complexidade. 

  O serviço de média complexidade é ofertado às famílias ou indivíduos 

que tiveram seus direitos violados, mas que ainda não tiveram seu vínculo familiar e 

comunitário totalmente rompido. E, assim como na proteção básica é o CRAS o 

equipamento que oferece o atendimento de forma direta, na proteção especial o 

equipamento direcionado a esse atendimento é o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS. 

  Os CREAS deverão manter os padrões e normas federais e serão 

responsáveis pela orientação, apoio especializado e continuado às famílias e 

indivíduos que do serviço necessitarem. E, através do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, sendo esse o maior 

dentro os outros serviços, será ofertado acompanhamento, orientação e apoio 

segundo a LOAS (1993) para, “[...] famílias e indivíduos em situação de ameaça 

ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas 

políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos”. 

Para além do PAEFI, a proteção social especial garante outros 

serviços, como o Serviço Especializado em Abordagem Social, o Serviço de 
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Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), o 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias e o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

No que diz respeito ao serviço de proteção social de alta 

complexidade, são aqueles destinados às famílias ou pessoas que estão sob 

ameaça, precisando ser retirados de se núcleo familiar ou comunitário, 

compreendendo o Serviço de Acolhimento Institucional, o Serviço de Acolhimento 

em República, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e por fim, o Serviço 

de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergenciais.  

Trazendo o debate para a atualidade dentro da perspectiva do 

período ainda vivido de pandemia, é primordial dizer que esta conjuntura de 

emergência trouxe à Política de Assistência Social um foco relevante quando 

pensado sobre a necessidade urgente de atendimento às famílias e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade e risco social, pois a pandemia agudizou a crise 

econômica e social já estabelecida no país e, se medidas urgentes não fossem 

tomadas,  uma grave crise alimentar, humanitária, econômica e de política social de 

grandes proporções e sem precedentes, eclodiria. Portanto, devido à crise sanitária, 

muitas famílias e indivíduos descobriram-se em situação de desproteção, 

vulnerabilidade e risco social, enquanto outros tiveram uma situação pré-existente 

agravada. 

 

Este contexto de emergência ocasionado pelo novo coronavírus 

(COVID-19) colocou desafios complexos para as políticas públicas sociais e, com 

isso, a necessidade de os governos promoverem ações e medidas emergenciais 

adicionais foi imprescindível, através por exemplo de recursos por transferência de 

renda ou de ampliação nos atendimentos e serviços da proteção social. Diante 

disso, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional por meio da Portaria MS nº 188, em fevereiro de 2020. Em seguida, o 

Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública, no dia 18 de 

março de 2020. No dia 20 de março, através do Decreto Federal nº 10.282, a 

assistência social passa a ser considerada serviço público essencial para o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
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Para Gomes e Torres (2020) promover ações rápidas é fundamental 

diante de uma situação de emergência, e para isso os atores que ofertam os 

serviços de proteção devem estar preparados e criar mecanismos que atendam as 

necessidades de forma mais ágil possível. 

 

É fundamental considerar que em situação de emergência e/ou 
calamidade, desenvolver ações coordenadas e ágeis é imperativo!! O 
tempo da decisão, é também o tempo que define a possibilidade de mitigar 
danos ou mesmo preservar a vida. Decisões tardias, provisões muito 
aquém da necessidade das pessoas, sinalizam indiferença, desrespeito à 
vida e desumanização. As justificativas relativas à burocracia, ou processos 
legais, só potencializam o aviltamento sentido por quem sobrevive a um 
desastre sem o devido respeito por sua dor e sofrimento. Cuidar das 
pessoas, portanto, é também, cuidar para que o coletivo de agentes esteja 
ciente das responsabilidades e criem mecanismos para que as 
necessidades sejam atendidas em uma dinâmica de tempo diferenciada. 
(GOMES; TORRES, 2020, p. 3). 

 

É sabido que a demanda por serviços e benefícios 

socioassistenciais cresceu de forma exponencial, marcando a relevância da atuação 

do SUAS principalmente no que diz respeito à proteção de indivíduos em situação 

de maior vulnerabilidade social, e entre os maiores desafios foi a continuidade dos 

atendimentos por exemplo às pessoas em situação de rua e aos idosos em serviços 

de acolhimento, bem como de diversos outros grupos, devido às particularidades e 

especificidades que os impactos da pandemia causou nos diferentes cenários onde 

está essa população.  

A Frente Nacional em Defesa do Suas, no seu Informativo nº 01, 

destaca alguns grupos prioritários que também devem ter atenção voltada para si de 

acordo com as necessidades especificas de cada um. São eles: 

 

 Pessoas (crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com 
deficiência) em vivência de violação de direitos e, ou, violência familiar;  

 Pessoas (crianças, adolescentes, juventudes, pessoas idosas, pessoas 
com deficiência) em situação de isolamento ou abandono, e demais 
situações que ensejam acompanhamento e proteção;  

 Migrantes, recém-chegados na cidade com barreiras de comunicação, que 
demandam acolhida, hospitalidade e acesso ao conjunto de direitos.  

 Mulheres vítimas de violência, em situação de ameaça ou com medidas de 
proteção, por força da Lei Maria da Penha;  

 População em situação de rua (crianças, adolescentes, juventudes, 
pessoas idosas, pessoas com deficiência, homens, mulheres, população 
LGBTI+);  

 Adolescentes em processo de apuração ou cumprimento de medidas 
socioeducativas;  
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 População Rural e povos tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e 
outros) em situação de extrema pobreza e/ou isolamento; (FNSUAS, 2020, 
p.12 apud GOMES; TORRES, 2020, p.10) 

 

Portanto, visando assegurar a manutenção da oferta dos serviços 

socioassistenciais, o Ministério da Cidadania através da Secretaria Nacional de 

Assistência Social planejou duas estratégias: aumentar o financiamento aos entes 

federados e emitir orientações técnicas que possibilitassem a reorganização dos 

serviços, dentro das condições permitidas. 

De acordo com o Caderno de Olho na Cidadania nº 6 (BRASIL, 

2021, p. 13), 

 

Em abril de 2020, foram abertos créditos extraordinários em favor do 
Ministério da Cidadania no valor de R$ 2,5 bilhões. Estes recursos foram 
direcionados à proteção social no âmbito do SUAS, para a prevenção e a 
mitigação de riscos e impactos junto às populações mais vulnerabilizadas 
socialmente. Mais especificamente, os recursos destinaram-se às ações e 
medidas para: adaptação, (re)organização e intensificação das ofertas 
socioassistenciais; alimentação e outros itens básicos à população; e 
aquisição de provisões necessárias ao funcionamento das unidades de 
atendimento do SUAS em condições de segurança a trabalhadores e 
usuários no contexto da COVID-19. 

   

Vale dizer que conforme estabelece a LOAS, o financiamento de 

recursos entre os entes federados é realizado por meio de rapasses fundo a fundo e 

compete à União cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas 

e os projetos de Assistência Social em âmbito nacional. Entres os recursos 

extraordinários feitos pela União em razão da pandemia, está o Auxílio Emergencial, 

programa temporário de transferência de renda que será detalhado em seguida.  

Quanto à benefícios eventuais e neste caso emergencial, estes são 

garantidos na LOAS desde 1993, que em seu artigo 22º prevê: “Entendem-se por 

benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram 

organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em 

virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 

calamidade pública”  

Destaca-se que as epidemias podem acarretar o reconhecimento de estado 
de calamidade quando o Poder Público entende que as demandas 
impostas pela situação extrapolam sua capacidade de resposta. 
Nesse sentido, as normativas federais identificam as calamidades públicas 
como situações que causam perdas, riscos e danos à integridade pessoal e 
familiar, razão pela qual demandam respostas imediatas do Poder Público 
como a prestação de benefícios eventuais (BRASIL, 2020) 
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  Diante do contexto de incertezas estabelecido a partir da pandemia, 

entre as medidas que visou minimizar a agudização da crise social e econômica, foi 

o Auxílio Emergencial instituído em abril de 2020, que de acordo com o Relatório 

foram beneficiadas 67,9 milhões de pessoas que representa cerca de 1/3 da 

população brasileira. “O objetivo principal desse suporte monetário é auxiliar as 

famílias que tiveram sua renda atingida por causa da pandemia da Covid-19” 

(BRASIL, 2021, p. 7).  

O Auxilio, como já dito, temporário, foi estipulado em cinco parcelas 

entre R$600,00 a R$1.200,00 esse último que beneficiou mulheres provedoras da 

família, e se continuasse elegível, receberia mais quatro parcelas de R$300,00. O 

público-alvo do Auxílio Emergencial foi composto pelas pessoas vulneráveis de 

baixa renda, pertencentes ou não ao Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. Desta forma ampliou-se o perfil das pessoas beneficiadas, pois 

também passaram a ser contempladas pessoas que não estavam inscritas no 

CADÚNICO até aquele momento e tiveram sua situação financeira afetada 

negativamente pela pandemia. 

  Eram também condicionantes para ser beneficiado (BRASIL, 2021, 

p.10), 

Além disso, era necessário ter mais de 18 anos (exceto mães 
adolescentes), não ter emprego formal ativo, ser de família com renda 
mensal per capita de até meio salário-mínimo (R$ 522,50 – valores de 
2019) ou com renda mensal total de até três salários-mínimos (R$ 3.135 – 
valores de 2019), além de estar na faixa de isenção de rendimentos 
tributáveis em 2018 (no caso das primeiras cinco parcelas do Auxílio 
Emergencial) ou na faixa de isenção em 2019, para os elegíveis às 
parcelas residuais, ambas acima de R$ 28.559,70. 

  

 Aspectos importantes puderam ser analisados em relação ao 

público atendido e a realidade social e econômica do país:  

As análises revelam que o Auxílio Emergencial conseguiu uma ampla 
cobertura em todo o território nacional, tendo beneficiado diretamente, em 
média, 32,0% da população, com variação de 25,8%, na região Sul (a 
menor cobertura) a 38,01% na região Nordeste, a maior cobertura regional. 
(BRASIL, 2021, p. 60 grifo nosso). 

 

O dado destacado revela que um contingente enorme da população, 

sendo 32%, corresponde a 67,9 milhões de pessoas, buscou o Auxilio Emergencial 

como forma de minimizar sua situação precária e vulnerável, destacando que para 

se enquadrar no perfil apto, estavam as pessoas desempregadas, em trabalhos 

informais, mulheres provedoras da família, e todos com limite máximo de renda 
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mensal por família de até três salários mínimos, configurando vulnerabilidade de 

renda em 1/3 da população.    

 Todos esses aspectos demonstram e materializam o quanto é 

urgente o reconhecimento da Política de Assistência Social como vital à população 

brasileira e demonstram na mesma medida o quanto esta população está 

desprotegida social e economicamente.  

 O reconhecimento da essencialidade da Política de Assistência 

Social é de suma importância tanto para uma conjuntura pandêmica ou fora dela, 

haja vista que as possibilidades de agravamento da pobreza, bem como de 

aumento dos casos de violações de direitos e de violências no grupo familiar estão 

crescendo como nunca visto antes, e nesse contexto, ter uma rede socioassistencial 

organizada, que adote medidas para a proteção da população, ao mesmo tempo 

estar voltada para a continuidade das suas ofertas e a garantia dos direitos sociais, 

deve ser imperativo. 
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3 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PARTIR DA CRISE 

SANITÁRIA 

 

Para compreender e descrever como se deu a gestão da Política de 

Assistência Social a partir do reconhecimento da pandemia, neste capítulo em um 

primeiro momento explanou-se sobre a trajetória da Política de Assistência Social 

no âmbito da gestão, sinalizando a importância da PNAS, do SUAS e da 

NOB/SUAS como instrumentos decisivos para a consolidação da perspectiva 

descentralizadora político-administrativa e da inclusão da participação popular e do 

controle social para a concretização da garantia de direitos. Descreveu-se também 

as responsabilidades e competências dos três níveis de governo. 

Por fim, apresentou-se as alterações no que diz respeito à gestão 

da política social a partir do advento da pandemia no início de 2020, trazendo 

ações, leis e normativas para a oferta da proteção social. 

 

3.1 A TRAJETÓRIA DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Como já mencionado, a Constituição Federal/CF de 1988 

contemplou claramente a Política de Assistência Social como sendo direito dos 

cidadãos que dela precisam, independente de contribuições à seguridade social. 

Neste particular, com a decisão, elevou-se o patamar da política pública, compondo 

a Seguridade Social do país. 

 No entanto, o Brasil tem vivido ciclos dicotômicos recorrentes 

entre o dever do Estado e a oferta de proteção social não contributiva, como um 

direito, especialmente a partir de 1988 com a CF. Historicamente falando, estes 

movimentos cíclicos dizem respeito à expressão de dualidade e contradição na 

proteção social da sociedade capitalista que, como já explanado neste trabalho, por 

essa sociabilidade ter sido fundada sob interesses econômicos à luz da 

desigualdade social, exploração e disputa de classes, o Estado vê-se forçado a 

oferecer medidas que minimizariam a vulnerabilidade e o embate com a classe 

trabalhadora, permitindo assim a reprodução deste sistema.   

 A Política de Assistência Social traz em si características 

enraizadas pela perspectiva do trabalho filantrópico, voluntário e assistencialista, e 

para Martins (2020, p. 86) “essa herança que até os dias atuais é quase um 
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parâmetro universal, torna ainda mais complexa a efetivação dessa política, 

exigindo dos seus atores a difícil tarefa de quebrar esse paradigma, essa herança 

impacta fortemente na gestão e execução das políticas públicas”. 

Contudo, passados alguns anos após o decreto da Lei Orgânica de 

Assistência Social/LOAS, no ano de 1993 que em seu Artigo 1º trouxe a assistência 

social como “[...] direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas”. A Política Nacional de Assistência 

Social/PNAS foi aprovada no ano de 2004 pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social/CNAS, passando a ser um instrumento decisivo para o reordenamento desta 

política, destacando-se a distinção daquele momento que permitiu a contribuição de 

diferentes atores descritos na PNAS (BRASIL, 2004, p. 11): 

Ressalta-se a riqueza desse processo, com inúmeras contribuições 
recebidas dos Conselhos de Assistência Social, do Fórum Nacional de 
Secretários de Assistência Social – FONSEAS, do Colegiado de Gestores 
Nacional, Estaduais e Municipais de Assistência Social, Associações de 
Municípios, Fóruns Estaduais, Regionais, Governamentais e Não 
governamentais, Secretarias Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de 
Assistência Social, Universidades e Núcleos de Estudos, entidades de 
assistência social, estudantes de Escolas de Serviço Social, Escola de 
gestores da assistência social, além de pesquisadores, estudiosos da área 
e demais sujeitos anônimos. 

 

E tem como diretrizes (BRASIL, 2004, p. 32), 

I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único 
das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as 
características socioterritoriais locais; 
II – Participação da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de 
Assistência Social em cada esfera de governo; 
IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos. 

 

Concomitante à PNAS, o SUAS também surge atrelado a nova 

perspectiva de organizar e gerir a Assistência Social e para Couto (2009, p. 206) 

“introduz uma concepção de sistema orgânico em que a articulação entres as três 

esferas de governo constitui-se em elemento fundamental”. 

De acordo com a PNAS,  



46 
 

[...] a gestão proposta por esta Política se pauta no pacto federativo, no qual 
devem ser detalhadas as atribuições e competências dos três níveis de 
governo na provisão das ações socioassistenciais, em conformidade com o 
preconizado na LOAS e Norma Operacional Básica, a partir das indicações 
e deliberações das Conferências, dos Conselhos e das Comissões de 
Gestão Compartilhada (Comissões Intergestores Tripartite e Bipartites – 
CIT e CIBs), as quais se constituem em espaços de discussão, negociação 
e pactuação dos instrumentos de gestão e formas de operacionalização da 
Política de Assistência Social (BRASIL, 2004, p.10). 

 

Couto (2009) descreve que desde a LOAS previa-se uma 

articulação entre os entes municipais, estaduais e federais, porém não se deu da 

forma esperada, pois com a transferência de responsabilidade mas sem a devida 

reforma tributária e recursos escassos, os municípios, por serem o ente primeiro da 

materialização da política, tiveram dificuldade em implementá-la. A autora também 

destaca que ainda “[...] imperava a centralização da política na esfera federal e a 

execução dos programas e serviços vinculados a uma única fonte de financiamento” 

(2009, p 206). 

Retomar a necessidade de autonomia no diagnóstico, nas propostas de 
atendimento e no reconhecimento das diferenças regionais – na 
apresentação das expressões da questão social, principalmente nas formas 
de resistência da população – indica que é preciso repensar a intervenção 
das três esferas de governo no caminho da consolidação da política. 
(COUTO, 2009, p. 206) 

 

No tocante aos desafios e dificuldades da gestão, Martins (2020) 

apresenta ser o município o ente federado de maior fragilidade, discussão essa que 

será aprofundada no subitem subsequente a este.   

Retomando o debate acerca dos instrumentos relevantes para a 

operacionalização do SUAS, foram instituídas normativas: NOB SUAS/2005 

(BRASIL, 2005) e depois atualizada, NOB SUAS/2012 (BRASIL, 2012), sendo a 

primeira um marco fundamental na estruturação da Política Pública de Assistência 

Social no que diz respeito ao aumento expressivo na implantação de serviços 

socioassistenciais adequados à distribuição territorial das populações vulneráveis e 

também em relação ao repasse de recursos, instituindo a transferência regular e 

automática fundo a fundo, do Fundo Nacional para os Fundos Municipais, do Distrito 

Federal e Estaduais de Assistência Social, simplificando os instrumentos de repasse 

e prestação de contas do cofinanciamento federal.  

A Norma trouxe também as responsabilidades com relação ao gestor da 
política, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, sendo que, em relação a estes últimos, foram definidos três 
níveis de gestão: Inicial, Básica e Plena, que estabeleceram uma 
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gradualidade na assunção das responsabilidades pelos Municípios de 
acordo com a organização do sistema local de assistência social. Para 
cada nível de gestão foram definidas as responsabilidades e os incentivos e 
requisitos de habilitação ao SUAS. Para os Estados e Distrito Federal, 
foram estabelecidas prioridades por meio do Pacto de Aprimoramento da 
Gestão, como instrumento de adesão ao SUAS (BRASIL, 2012, p. 13). 

 

Ainda na Norma, fica evidente que,  

É essencial reconhecer o esforço de adesão de Estados, Distrito Federal e 
Municípios ao SUAS ao instituir o Conselho de Assistência Social, o Plano 
de Assistência Social e o Fundo de Assistência Social e de implantar os 
serviços socioassistenciais, assumindo as responsabilidades advindas do 
cofinanciamento federal. Destaca-se, por oportuno, que estes avanços 
demandam a instituição de novas práticas, mecanismos e instrumentos que 
favoreçam o aperfeiçoamento do sistema, instituindo uma cultura de 
planejamento no cotidiano da assistência social, de acompanhamento e 
cooperação dos entes federativos. (BRASIL, 2012, p. 15) 

 

Quanto às responsabilidades dos três níveis de governo, Martins 

(2020, p. 70) apresenta que pelo Brasil se tratar de uma república federativa, a 

Constituição propõe uma gestão que divide as responsabilidades entre os entes 

federados e opera parte de suas políticas via sistema, “[...] que nada mais são do 

que pactos entre os entes”.    

Sendo, uma das principais características do Estado federal a 
descentralização política, administrativa, normativa e econômica, em que a 
forma apresentada pela União não detém para si todas as atribuições 
inerentes ao Estado. Havendo uma repartição de atribuições entre a União, 
os estados, Distrito Federal e os municípios, como já abordado, assim 
estabelece-se constitucionalmente a descentralização do poder político, ao 
serem repartidas suas atribuições (MARTINS, 2020, p. 71) 

 

A autora continua descrevendo que quanto ao pacto federativo pós 

CF, optou-se que a execução das políticas públicas seria de maneira compartilhada, 

em cooperação entre municípios, estados e União e especificamente em relação 

a execução da proteção social, a responsabilidade fica para o ente federado mais 

próximo à população, fato esse denominado de municipalização.   

O artigo 8º da LOAS estabelece que “[...] que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidas 

nesta Lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social”. E no artigo 11º 

fica definido que caberá a coordenação e as normas gerais à esfera Federal e às 

esferas Estaduais, ao Distrito Federal e aos municípios, caberá a coordenação e 

execução dos programas. Desta forma,  

Cabe a cada esfera de governo, em seu âmbito de atuação, respeitando os 
princípios e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de Assistência 
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Social, coordenar, formular e co-financiar, além de monitorar, avaliar, 
capacitar e sistematizar as informações. (BRASIL, 2004, p. 43). 

   

No Artigo 13º da NOB/SUAS 2012, ficam firmadas que as 

responsabilidades no âmbito federal são: 

I - Responder pela concessão e manutenção do Benefício de Prestação 
Continuada - BPC definido no art. 203 da Constituição Federal; 
II - Coordenar a gestão do BPC, promovendo estratégias de articulação 
com os serviços, programas e projetos socioassistenciais e demais políticas 
setoriais; 
III - regulamentar e cofinanciar, em âmbito nacional, por meio de 
transferência regular e automática, na modalidade fundo a fundo, o 
aprimoramento da gestão, dos serviços, programas e projetos de proteção 
social básica e especial, para prevenir e reverter situações de 
vulnerabilidade social e riscos; 
IV - Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social 
e assessorar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para seu 
desenvolvimento; 
V - Garantir condições financeiras, materiais e estruturais para o efetivo 
funcionamento da CIT e do CNAS; 
VI - Regular o acesso às seguranças de proteção social, conforme 
estabelecem a Política Nacional de Assistência Social - PNAS e esta NOB 
SUAS; 
VII - definir as condições e o modo de acesso aos direitos 
socioassistenciais, visando à sua universalização; 
VIII - propor diretrizes para a prestação dos serviços socioassistenciais, 
pactuá-las com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e submetê-
las à aprovação do CNAS; 
IX - Orientar, acompanhar e monitorar a implementação dos serviços 
socioassistenciais tipificados nacionalmente, objetivando a sua qualidade; 
X - apoiar técnica e financeiramente os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios na implementação dos serviços, programas, projetos e 
benefícios de proteção social básica e especial, dos projetos de 
enfrentamento da pobreza e das ações socioassistenciais de caráter 
emergencial; 
XI - coordenar e gerir a Rede SUAS; 
XII - coordenar em nível nacional o Cadastro Único e o Programa Bolsa 
Família; 
XIII - apoiar técnica e financeiramente os Estados, e o Distrito Federal e 
Municípios na implantação da vigilância socioassistencial; 
XIV - elaborar plano de apoio aos Estados e Distrito Federal com 
pendências e irregularidades junto ao SUAS, para cumprimento do plano 
de providências; 
XV - coordenar e manter atualizado cadastro de entidades de assistência 
social, de que trata o inciso XI, do art. 19, da LOAS, em articulação com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
XVI - decidir sobre a concessão e renovação da certificação de entidade 
beneficente de assistência social no âmbito da assistência social; 
XVII - reconhecer as entidades e organizações integrantes da rede 
socioassistencial, por meio do vínculo SUAS; 
XVIII - apoiar técnica e financeiramente as entidades de representação 
nacional dos secretários estaduais e municipais de assistência social; 
XIX - normatizar o §3º do art. 6º- B da LOAS. (BRASIL, 2012) 

 
E continua em relação as responsabilidades do Estado (BRASIL, 

2012, p.22), 



49 
 

I - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no 
custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, da 
LOAS, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de 
Assistência Social - CEAS; 
II - cofinanciar, por meio de transferência regular e automática, na 
modalidade fundo a fundo os serviços, programas, projetos e benefícios 
eventuais e o aprimoramento da gestão, em âmbito regional e local; 
III - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e 
consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social; 
IV - organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção 
social especial de média e alta complexidade, de acordo com o diagnóstico 
socioterritorial e os critérios pactuados na CIB e deliberados pelo CEAS; 
V - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social 
em sua esfera de abrangência e assessorar os Municípios para seu 
desenvolvimento; 
VI - garantir condições financeiras, materiais e estruturais para o 
funcionamento efetivo da CIB e do CEAS; 
VII - apoiar técnica e financeiramente os Municípios na implantação e na 
organização dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais; 
VIII - apoiar técnica e financeiramente os Municípios para a implantação e 
gestão do SUAS, Cadastro Único e Programa Bolsa Família; 
IX - apoiar técnica e financeiramente os Municípios na implantação da 
vigilância socioassistencial; 
X - municipalizar os serviços de proteção social básica executados 
diretamente pelos Estados, assegurando seu cofinanciamento, com 
exceção dos serviços socioassistenciais prestados no distrito estadual de 
Pernambuco, Fernando de Noronha, até que este seja emancipado; 
XI - coordenar o processo de definição dos fluxos de referência e 
contrarreferência dos serviços regionalizados, acordado com os Municípios 
e pactuado na CIB; 
XII - organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede 
socioassistencial nos âmbitos estadual e regional; 
XIII - instituir ações preventivas e proativas de acompanhamento aos 
Municípios no cumprimento das normativas do SUAS, para o 
aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais pactuados nacionalmente; 
XIV - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental 
que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, 
definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem 
pactuadas na CIB; 
XV - elaborar plano de apoio aos Municípios com pendências e 
irregularidades junto ao SUAS, para cumprimento do plano de providências 
acordado nas respectivas instâncias de pactuação e deliberação; 
XVI - elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e 
irregularidades do Estado junto ao SUAS, aprovado no CEAS e pactuado 
na CIT; 
XVII - prestar as informações necessárias para a União no 
acompanhamento da gestão estadual; 
XVIII - zelar pela boa e regular execução dos recursos da União 
transferidos aos Estados, executados direta ou indiretamente por este, 
inclusive no que tange à prestação de contas; 
XIX - aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando 
os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados; 
XX - alimentar o Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo 
SUAS; 
XXI - instituir plano estadual de capacitação e educação permanente; 
XXII - acompanhar o sistema de cadastro de entidades e organizações de 
assistência social, de que trata o inciso XI, do art. 19, da LOAS, em 
articulação com os Municípios de sua área de abrangência; 
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XXIII - apoiar técnica e financeiramente entidade de representação estadual 
dos secretários municipais de assistência social. 
XXIV - normatizar, em seu âmbito, o financiamento integral dos serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas 
entidades vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º- B da LOAS e sua 
regulamentação em âmbito federal. 

 

Bem como, fica definido no artigo 17º da NOBSUAS (BRASIL, 2012, 

p. 24) as responsabilidades dos municípios:  

I - destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de 
que trata o art. 22, da LOAS, mediante critérios estabelecidos pelos 
Conselhos Municipais de Assistência Social - CMAS; 
II - efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral; 
III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria 
com organizações da sociedade civil; 
IV - atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência; 
V - prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da LOAS; 
VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e 
projetos de assistência social, em âmbito local; 
VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social 
em seu âmbito; 
VIII - aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando 
os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados; 
IX - organizar a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de 
maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial; 
X - organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede de 
serviços da proteção social básica e especial; 
XI - alimentar o Censo SUAS; 
XII - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de 
municipalização dos serviços de proteção social básica; 
XIII - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental 
que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, 
definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem 
pactuadas na CIB; 
XIV - realizar a gestão local do BPC, garantindo aos seus beneficiários e 
famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede 
socioassistencial; 
XV - gerir, no âmbito municipal, o Cadastro Único e o Programa Bolsa 
Família, nos termos do §1º do art. 8° da Lei nº 10.836 de 2004; 
XVI - elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e 
irregularidades do Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e 
pactuado na CIB; 
XVII - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e 
federal da gestão municipal; 
XVIII - zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela 
União e pelos Estados aos Municípios, inclusive no que tange a prestação 
de contas; 
XIX - proceder o preenchimento do sistema de cadastro de entidades e 
organizações de assistência social de que trata o inciso XI do art. 19 da 
LOAS; 
XX - viabilizar estratégias e mecanismos de organização para aferir o 
pertencimento à rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas 
entidades e organizações de 
acordo com as normativas federais. 
XXI - normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas 
entidades vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º B da LOAS e sua 
regulamentação em âmbito federal. 
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3.2 AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PARA A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA A PARTIR DO 

RECONHECIMENTO A PANDEMIA 

 

Com a instauração da pandemia, o Governo Federal adotou 

medidas, criou leis e normativas no que diz respeito à contenção viral e a outros 

determinantes. Trazendo um recorte ao interesse desse subitem, que são as 

alterações referentes a gestão da Política de Assistência, as alterações mais 

relevantes serão expostas no quadro 1, em uma linha do tempo, permitindo uma 

análise do desenvolvimento desse processo. 

 

Quadro 1: Normativas emitidas pós pandemia – Política de Assistência Social 

ITEM NORMATIVA DATA SÚMULA 

01 Portaria nº 188 03 de fevereiro de 

2020 

Declara-se Emergência em Saúde Pública. 

02 Lei nº 13.979 06 de fevereiro de 

2020 

Aponta medidas para enfrentamento da 
emergência decorrente do corona vírus. 

03 Decreto nº 06 18 de março de 

2020 

Congresso reconhece o Estado de 
Calamidade Pública. 

04 Decreto nº 10.282 20 de março de 

2020 

Regulamenta a Lei nº 13.979 definindo os 
serviços públicos e as atividades 
essenciais, considerando a assistência 
social serviço público essencial. 

05 Portaria nº 337 24 de março de 
2020 

Dispõe acerca de medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, COVID-19, no 
âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social 

06 Portaria nº 54 1º de abril de 2020 Aprovar recomendações gerais aos 

gestores e trabalhadores do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) dos 

Estados, Municípios e do Distrito Federal 

com o objetivo de garantir a continuidade 

da oferta de serviços e atividades 

essenciais da Assistência Social, com 

medidas e condições que garantam a 

segurança e a saúde dos 

usuários e profissionais do SUAS 

07 Medida Provisória 

nº 953 

15 de abril de 2020 Crédito extraordinário de R$2,5 bilhões para o 

enfrentamento da emergência em saúde 

pública pela rede de assistência social 

08 Portaria nº 58 15 de abril  2020 Aprova a Nota Técnica nº 20/2020, que traz 
orientações gerais acerca da 
regulamentação, gestão e oferta de 
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benefícios eventuais no contexto de 
enfrentamento aos impactos da pandemia 
da COVID-19, causada pelo novo 
coronavírus, no âmbito do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) 

09 Portaria nº 368 29 de abril de 2020 Dispõe acerca do atendimento do Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo 
Federal - Cadastro Único, disposto pelo 
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no 
Distrito Federal e nos municípios que estejam 
em estado de calamidade pública ou em 
situação de emergência reconhecidos pelos 
governos estadual, municipal, do Distrito 
Federal ou Federal, inclusive a Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional 
declarada pela Organização Mundial da 
Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19) 

10 Instrução 
Operacional N° 
4/2020 - 
SAGI/DECAU 

30 de abril 
de 2020 

Dispõe sobre procedimentos acerca do 
atendimento do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – 
Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, em 
municípios e no Distrito Federal que estejam 
em estado de calamidade pública ou em 
situação de emergência reconhecidos pelos 
governos estadual, municipal, do Distrito 
Federal ou Federal, inclusive a Emergência 
de Saúde Pública de Importância 
Internacional declarada pela Organização 
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, 
em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus . 

11 Portaria Nº 374 5 de maio de 2020 Dispõe sobre os procedimentos a serem 
aplicados com a alteração da Lei Orgânica 
da Assistência Social pela Lei nº 13.982, de 
2020, e cumprimento de Ação Civil Pública 

12 Portaria Nº 64 5 de maio de 2020 Altera a Portaria nº 63, de 30 de abril de 
2020, que dispõe acerca da 
operacionalização da adesão ao repasse 
financeiro emergencial de recursos 
federais para a execução de ações 
socioassistenciais e estruturação da rede 
no âmbito dos estados, Distrito Federal e 
municípios devido à situação de 
Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional decorrente do 
novo coronavírus, COVID-19. 

13 Portaria nº 65 6 de maio de 2020 Aprova orientações e recomendações gerais 

aos gestores e trabalhadores do Sistema 

Único de Assistência Social dos estados, 

municípios e Distrito Federal quanto ao 
atendimento nos serviços de acolhimento de 
pessoas idosas ou com deficiência no 
contexto de emergência em saúde pública 
decorrente do novo Coronavírus. 

14 Portaria nº 68 7 de maio de 2020 Altera a Portaria nº 63, de 30 de abril de 
2020, que dispõe acerca da 
operacionalização da adesão ao repasse 
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financeiro emergencial de recursos 
federais para a execução de ações 
socioassistenciais e estruturação da rede 
no âmbito dos estados, Distrito Federal e 
municípios devido à situação de Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Internacional decorrente do novo coronavírus, 
COVID- 19. 

15 Portaria nº 378 7 de maio de 2020 Dispõe sobre repasse de recurso 
extraordinário do financiamento  federal 
do SUAS para incremento temporário na 
execução de ações socioassistenciais 
nos estados, Distrito Federal municípios 
devido à situação de Emergência em 
Saúde Pública de Importância 
Internacional decorrente do coronavírus, 
COVID-19. 

16 Portaria nº 387 15 de maio de 2020 Altera a Portaria nº 335, de 20 de março 
de 2020, para acrescentar medidas 
emergenciais na gestão do Programa 
Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004, e do Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo 
Federal, regulamentado pelo Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, em 
decorrência da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional. 

17 Portaria nº 
13.699 

5 de junho de 2020 Altera o § 1º e cria o § 4º do Artigo 4º da 

Portaria n° 10.486, de 22 de abril de 2019, 

para editar normas relativas ao 

processamento e pagamento do Benefício 

Emergencial de que trata a Medida Provisória 

nº 936, de 1º de abril de 2020. (Processo nº 

19965.106085/2020-11). 

18 Portaria nº 398 5 de junho de 2020 Altera a Portaria nº 369, de 29 de abril de 
2020, que dispõe sobre repasse 
emergencial de recursos federais para a 
execução de ações socioassistenciais e 
estruturação da rede no âmbito dos 
estados, Distrito Federal e municípios 
devido à situação de Emergência em 
Saúde Pública de Importância 
Internacional decorrente do coronavírus, 
COVID-19. 

19 Portaria nº 423 19 de junho de  

2020 

Dispõe acerca da contestação extrajudicial 

relativa aos indeferimentos de requerimentos 

de auxílio emergencial, previsto na Lei nº 

13.982, de 2 de abril de 2020, no âmbito da 

Defensoria Pública da União, por meio de 

comprovação documental. 

20 Portaria nº 100 14 de Julho de 

2020 

Aprova as recomendações para o 
funcionamento da rede socioassistencial de 
Proteção Social Básica - PSB e de Proteção 
Social Especial - PSE de Média 
Complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, de modo a 
assegurar a manutenção da oferta do 
atendimento à população nos diferentes 
cenários epidemiológicos da pandemia 



54 
 

causada pelo novo Coronavírus-COVID-19 

21 Portaria nº 442 16 de julho de  2020 O público beneficiário do auxílio 
emergencial passa a receber conforme 
ciclos de créditos em poupança social 
digital e saques em espécie, conforme 
calendário constante do Anexos I a IV; 

22 Portaria nº 443 17 de julho de 2020 Prorroga a suspensão de procedimentos 
operacionais e de gestão do  Programa 
Bolsa Família e do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, em 
decorrência da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional, assim 
como determina a retomada das atividades 
que indica. 

23 Nota Técnica 
SNAS no 
13/2020 
 

 Traz recomendações para proteção de 
pessoas em situação de rua durante a 
pandemia da Covid-19, inclusive 
refugiados e migrantes que estejam nesta 
condição. 

Fonte: CAMPOS, 2020. Org. A autora, 2022. 
 

 Em destaque no quadro, estão Decretos e Portarias relevantes, 

como indicar a assistência social como um serviço essencial para assegurar a 

continuidade dos serviços essenciais, bem como aprovar recomendações aos 

gestores e trabalhadores do SUAS quanto à medidas e condições que garantiriam a 

segurança e saúde dos usuários e profissionais, e também acerca da oferta de 

benefícios eventuais e da adesão ao financiamento emergencial.  

 A Portaria nº 54 de 1º de abril de 2020 emite uma Nota Técnica 

destacando orientações e recomendações gerais aos gestores sobre como manter o 

atendimento dos serviços essenciais, 

4. RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS GESTORES E TRABALHADORES 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO 
DISTRITO FEDERAL; 
[...] 
II - As equipes de referência e a gestão do SUAS [...] deverão identificar os 
serviços e atividades considerados essenciais de acordo com [...] cada 
território e demandas da população local; 
[...] 
IV - A decisão sobre a adoção de regime de jornada em turnos de 
revezamento, a permissão para trabalho remoto, a suspensão temporária 
ou a manutenção de atividades dos serviços deve ser local [...] para 
assegurar a proteção de trabalhadores e usuários; 
[...] 
XI - Estratégias de supervisão e suporte informacional e emocional aos 
trabalhadores são altamente indicadas; 
XII - O gestor da Assistência Social deve fazer parte do Comitê de Gestão 
de Enfrentamento ao Coronavírus, ou colegiado similar, da respectiva 
esfera de gestão; 
[...] 
XV - As equipes da Assistência Social precisam ter à sua disposição os 
EPI; 
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XX - Todos os materiais de custeio necessários à execução do serviço 
poderão ser adquiridos com recursos do cofinanciamento federal do próprio 
serviço, nos moldes do Art. 20 da Portaria MDS nº 113/2015; art. Anterior 
cita os EPI´s (portanto, com recurso federal); 
[...] 
XXIII - A vigilância socioassistencial deve subsidiar o planejamento das 
ações com base em conhecimentos mais aprofundados do território, a partir 
do Cadastro Único, de outros instrumentos e recursos do SUAS e de outras 

políticas; 
5. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO SUAS 
DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
I - Disseminação de informações à rede socioassistencial; 
II - Flexibilização das atividades presenciais dos usuários; 
[...] 
VI - Organização da oferta dos serviços, programas e benefícios 
socioassistenciais preferencialmente por agendamento remoto, 
VII - Acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefônica 
ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente daqueles 
tidos como grupos de risco, tais como idosos, gestantes e lactantes, 
visando assegurar sua proteção; 
VIII - Realização de atendimentos individuais, quando necessário,[...] ainda 
que se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, 
tendas, etc; 
IX - Suspensão temporária de oficinas e de outras atividades coletivas; 
X - Promoção de encaminhamentos para a inclusão em serviços de 
acolhimento: cada localidade precisará de fluxos que possam ser 
acionados rapidamente; 
XI - Encaminhamentos para outras políticas conforme necessidades 
identificadas, sobretudo para a saúde, por meio de fluxos previamente 
acordados; 
XII - Atuação articulada com a rede das demais políticas públicas e órgãos 
de defesa de Direitos. (BRASIL, 2020a) 

 

Quanto à Portaria nº 58 de 15 de abril de 2020, essa apresenta 

orientações gerais acerca de regulamentação, gestão e oferta de benefícios 

principalmente em relação ao financiamento e cofinanciamento, para os gestores e 

trabalhadores do SUAS dos estados, DF e municípios, e em destaque para este 

último: 

[...] 4. BENEFÍCIOS EVENTUAIS NAS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E 
EMERGÊNCIA – ORIENTAÇÕES GERAIS 
4.1 O Município tem a competência de regulamentar a oferta dos 
Benefícios Eventuais em âmbito local, mas se não há previsão normativa 
municipal sobre a oferta de Benefícios Eventuais especificamente para 
situações de calamidades e emergências é possível atender as demandas 
da população observando a normativa que prevê a oferta de benefícios 
eventuais para a situação de nascimento, morte ou vulnerabilidade 
temporária. Isso porque essas situações abrangem as mesmas 
necessidades advindas da situação de calamidade. Contudo, outra opção 
possível é a normatização de benefício eventual específico. O processo de 
regulamentação ou adequação normativa no contexto de calamidades e 
emergências será orientado nesse documento (BRASIL, 2020b) 
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De acordo com Medeiros (2020) alguns municípios já tinham o 

benefício eventual normatizado, porém o que poderia ocorrer é que não estava 

adequado à situação de calamidade e emergência em saúde em decorrência da 

COVID-19. Conforme a quadro 2 que tem como fonte a própria Portaria nº 58/2020 

foram descritas as orientações para os municípios quanto aos benefícios em 

desacordo com o SUAS: 

 

Quadro 2: As orientações para os municípios quanto aos benefícios em desacordo 

com o SUAS, 2020 

I - Benefícios Eventuais não estão regulamentados 

Será necessário regulamentar os benefícios eventuais de forma bastante rápida. A norma 
elaborada deverá estar de acordo com as normativas e orientações do SUAS, e prever a 
oferta na situação de calamidade. 

O Município poderá editar um Decreto, observando as deliberações do Conselho Municipal 
de Assistência Social quanto aos critérios e prazos para acesso aos benefícios eventuais. 

Os prazos poderão seguir a referência de duração prevista para a situação de calamidade 
em decorrência da pandemia de COVID-19. Os critérios devem estar em conformidade com 
as diretrizes e princípios do SUAS. 

II - Regulamentação em desacordo com o SUAS 

A situação de calamidade provocada pela pandemia da COVID-19 tem proporções inéditas 
e exige tomada rápida de providências. Isso também exige que princípios e diretrizes do 
SUAS sejam respeitados. 

A regulamentação garante a oferta dos benefícios eventuais na lógica do direito, com 
critérios objetivos e transparentes a serem observados na concessão. 

Cessada a situação de calamidade, é importante que a gestão municipal atue em conjunto 
com o Conselho local e o Poder Legislativo para realizar a adequação normativa dos 
benefícios eventuais e inserir a legislação específica dentro da Lei Municipal do SUAS. 

Fonte: BRASIL, 2020b. Org. A autora, 2022. 

 

Medeiros (2020) afirma que é relevante destacar que  o estado de 

calamidade pública pode “[...] acarretar ao Poder Público a obrigatoriedade de 

reconhecer a necessidade da população quanto às perdas, riscos e danos à 

integridade pessoal e familiar, requerendo, para tanto, respostas imediatas como a 

prestação de benefícios eventuais” 

Ainda referente a Portaria nº 58 fica descrito que  conforme a LOAS 

“[...] os entes federados possuem atribuições distintas em relação aos benefícios 

eventuais. Isto foi especificamente tratado nos dispositivos acerca das 

competências da União, dos estados, dos municípios e do DF” (BRASIL, 2020b) 

evidenciada no quadro 3. 
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Quadro 3: Em destaque as atribuições distintas em relação aos benefícios eventuais 

segundo Portaria nº 58 para os entes federados, 2020  

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS E DF 

Tem a atribuição legal de 
definir e elaborar normas 
gerais, orientar e assessorar 
estados e municípios acerca 
de benefícios eventuais. A Lei 
Orgânica de Assistência Social 
- LOAS não define como de 
competência da esfera federal 
o repasse de recurso 
financeiro para participação no 
custeio da oferta de benefícios 
eventuais. 

Compete aos Estados 
prestar apoio técnico e 
destinar recursos 
financeiros aos municípios 
para participar no custeio 
da oferta dos benefícios 
eventuais, a título de 
cofinanciamento. 

São os responsáveis 
por destinar recursos 
financeiros para 
custeio do pagamento 
dos benefícios 
eventuais, além de 
regulamentar tais 
benefícios e organizar 
sua oferta. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Art. 12 da LOAS. Art. 13 da LOAS, inciso I. 
Art. 14, inciso I; Art. 15, 
inciso I. 

Fonte: BRASIL, 2020b. Org. A autora, 2022. 
 

Atentando-se ao financiamento de recursos no combate à 

pandemia, essa mesma Portaria, em seu item 8.4 destaca que a Portaria Conjunta 

nº 1/2020 da Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências e da Secretaria 

Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, de 2 de abril de 2020 

traz o entendimento que “[...] recursos de cofinanciamento federal principalmente 

dos saldos, poderão ser utilizados nas ações de combate à pandemia em qualquer 

circunstância, desde que as obrigações específicas dos estados e municípios com 

as despesas caracterizadas como benefícios eventuais sejam respeitadas” 

(BRASIL, 2020b). 

Sobre o cofinanciamento estadual, o item 8.6 descreve que “a 

participação no custeio dos benefícios eventuais é competência do ente estadual, 

definida na LOAS em seu artigo 12, e trata-se de uma importante estratégia de 

cofinanciamento dos benefícios eventuais ofertados nos municípios”. 

 
[...] 8.8 Ressalta-se que no contexto da situação de calamidade decorrente 
da pandemia da COVID-19, a simples existência de regulamentação dos 
benefícios eventuais poderá ser condição suficiente para a efetivação do 
cofinanciamento estadual, não havendo necessidade de vinculação à Lei 
Municipal do SUAS. 
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8.9 Observando a previsão legal, os municípios podem ainda solicitar 
cofinanciamento estadual para benefício eventual, caso não tenham, e 
pedir agilidade no processo de normatização do cofinanciamento pelo 
estado, considerando o reconhecimento de situação de calamidade em 
decorrência da COVID-19. (BRASIL, 2020b).  

 

E por fim, a partir do reconhecimento do estado de calamidade 

pública nacional – Decreto nº 06, de 20 de março de 2020 ficou permitido que o 

Poder Executivo gastasse mais do que o previsto na Lei Orçamentária Anual – LOA 

a fim de custear ações de combate a pandemia, e em diálogo com o governo 

federal, o governo municipal pode viabilizar o mesmo mecanismo com o intuito de 

ampliar a oferta de benefícios eventuais.  

 

[...] 8.13 Vale destacar que em 29 de março de 2020, o Supremo Tribunal 
Federa - STF concedeu Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 6.357 - Distrito Federal para, durante a emergência 
em Saúde Pública de importância nacional e o estado de calamidade 
pública decorrente de COVID-19, afastar a exigência de demonstração de 
adequação e compensação orçamentárias em relação à criação/expansão 
de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de 
calamidade gerado pela disseminação de COVID-19. 
8.14 A Medida Cautelar se aplica a estados e municípios que, nos termos 
constitucionais e legais, tenham decretado estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia de COVID-19. (BRASIL, 2020c) 

 

Sobre as alterações trazidas à gestão municipal a partir do 

reconhecimento da pandemia e em seu decorrer, será explicitado no capítulo 

subsequente a esse.  
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4. AS PARTICULARIDADES DA GESTÃO EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO 

PORTE I  

 

No tocante a este capítulo e para que seja possivel compreender as 

particularidades em municipios de pequeno porte I à luz da gestão desses 

municípios, fez-se uma breve apresentação sobre as especificidades  desses 

municípios e por conseguinte, como se dá a gestão nesse espaço. 

Posterior a isso, buscou-se identificar e analisar as demandas 

apresentadas à gestão e aos serviços dos municípios de Tamarana, Jaguapitã, 

Pitangueiras e Bela Vista do Paraíso, haja vista que esses municípios, por serem o 

entre mais frágil dentro do pacto federativo, e que enfrenta os maiores desafios como 

já explanado no curso deste trabalho, foram fortemente impactados com o advento 

da pandemia.    

   

4.1 A GESTÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I 

 

Como ja dito anteriormente neste trabalho, a CF/88 foi um marco que 

promoveu uma nova configuração das Políticas, elevando-as à perspectiva do 

direito, incluindo a Política de Assistência Social. Para além da responsabilização do 

Estado, adota-se então uma gestão, pelo Brasil ser uma república federativa, que 

divide as responsabilidades entre os União, Estado, DF e municípios, configurando 

uma gestão descentralizada e participativa entre os entes federados.  

Dentro desta caracteristica descentralizadora de gestão, ficou o 

município responsavel, dentre outras funções, pela execução da proteção social e a 

maior parte das ações socioassistenciais, condição essa denomidada de 

municipalização. Segundo Jovchelovitch (1998 apud MARTINS, 2020, p. 71) 

municipalizar significa delegar aos municípios a articulação de suas forças locais, 

para a prestação de serviços à população envolvendo prefeituras e organizações da 

sociedade civil local. 

E, apesar desse modelo proporcionar maior autonima e ser 

esperarado que os municípios tivessem preparados técnico-administrativamente, 

emerge uma dúvida se foram considerados elementos como a fragilidade 

orçamentária, a distinção de territórios e diferenças econômicas e sociais, 

considerando o Brasil ser um pais absolutamente heterogêneo, porém ter enraizado 
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o caráter conservador, assistencialista e de benemerência que a politica de 

assistência carregou e carrega em seu processo sociohistórico.  

 

O problema do desempenho da gestão reside no fato de a própria 
constituição transferir aos entes públicos constituídos poderes e 
competências para muitos municípios que não tinham preparo para exercê-
los, [...] O processo de descentralização materializado na Constituição de 
1988, apesar de fortalecer o processo democrático com a autonomia dos 
governos locais, acarretou mais responsabilidades para os municípios, 
sem, contudo preocupar-se com as fragilidades encontradas neles, entre 
elas a reduzida capacidade quanto a recursos organizacionais, a baixa 
capacidade financeira, além da tradicional marca paternalista e clientelista 
da administração local. (CAMPOS, 2015 apud MARTINS, 2020, p. 79) 

   

Trazendo o debate aos municípios de pequeno porte 1 que, 

classicados pelo IBGE representam municípios que contenham até 20 mil 

habitantes, recorte de interesse deste trabalho, para Martins (2020, p.80) “ [...] é o 

ente federado mais frágil desse contexto, pois, está submerso à dependência 

econômica, muitas vezes até total do ente federal”. A autora concorda com Sposati 

(2015) quando a mesma afirma que, 

 

A atenção social em municípios de baixa concentração populacional requer 
um formato especial de gestão que introduza respostas às situações que 
demandam atenções especializadas por meio de articulações 
intermunicipais, o que, no sistema federativo, exige a presença da 
responsabilidade do Governo estadual como fomentador, articulador, 
agregador do avizinhamento de municípios (SPOSATI, 2015 apud 

MARTINS, 2020, p. 80). 
   

Ainda para Martins (2020), e em relação aos municípios pequenos, 

ela cita os estudos de Rizzotti (1999) para fundamentar seus apontamentos acerca 

das problemáticas da municipalização e dos desafios no processo de 

descentralização das políticas sociais nestes municípios, 

 

Naturalmente, o percurso da descentralização foi bastante diverso no 
conjunto de municípios estudados. Se, da perspectiva da população, em 
geral, e dos usuários da política, trilhar o caminho da descentralização 
requeria a edificação de formas eficazes de participação popular e controle 
social, do ponto de vista dos gestores encarregados da política isso 
significava introduzir mudanças qualitativas nos planos técnico e 
administrativo, que a colocassem em consonância com as possibilidades de 
avanço democrático no contexto do poder local (RIZZOTTI, 1999 apud 
MARTINS, 2020, p. 128). 

 

O estado do Paraná foi divido geograficamente pelo IBGE em dez 

mesorregiões, que por sua vez abrangiam 39 microrregiões, segundo o quadro 
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vigente entre 1989 e 2017, no entanto, em 2017, o IBGE extinguiu as mesorregiões 

e microrregiões, criando um novo quadro regional brasileiro, com novas divisões 

denominadas, respectivamente, regiões geográficas intermediárias e imediatas. 

Segundo o IBGE, são 399 municípios no Estado do Paraná, sendo 305 

caracterizados de pequeno porte 1. 

 A região imediata de Londrina é composta de 23 municípios (IBGE, 

2017), sendo dessa região, 16 de pequeno porte 1. 

 

Gráfico 1: Censo Demográfico por município da Região Imediata de Londrina, 2010 

 
Fonte: Adaptado de Campos et al, 2019. Org. A Autora, 2022 

 

O gráfico 1 evidencia os municípios e o número de habitantes de 

cada um a partir do Censo Demográfico (IBGE, 2010) que compõem a Associação 

dos Municípios do Médio Paranapanema - AMEPAR que também está na região 

imediata de Londrina. Essa Associação é uma das 18 Associações Municipais que, 

 
[...] desenvolvem atividades voltadas para fortalecer as esferas 
administrativas, econômicas e sociais dos municípios associados, a fim de 
promover a cooperação e autonomia financeira dos municípios. Com um 
aparato administrativo bem constituído podem promover apoio na 
prestação de serviços jurídicos, contábil, de consultoria de gestão tributária, 
entre outros. E esse aparato administrativo pode auxiliar os governos 
subnacionais, com efetividade, nas implementações das políticas públicas 
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locais e, com isso, os municípios associados a elas podem, de forma 
coletiva, priorizar as ações e desenvolver metas para resolverem 
conjuntamente os problemas demandados pela população. (CAMPOS et 
al., 2019, p. 3) 
 

Ainda no gráfico 1, conforme Campos et al., (2019), é possível 

visualizar as distinções em relação a densidade populacional existentes nesta 

região: Londrina com 506.701 habitantes e Miraselva com 1.862. Para os autores, 

 

[...] a definição de prioridades na elaboração de programas, projetos e 
serviços a partir do princípio de que todos os municípios se encontram em 
situações semelhantes não responde às diversas demandas diante da 
presença das marcas da desigualdade social, assim, devem-se associar as 
diversas informações acerca da realidade demográfica e socio territorial 
(BRASIL, 2005 apud CAMPOS et al., 2019, p. 4). 

 

A heterogeneidade territorial, socioeconômica e política no Brasil, é 

fator relevante na implantação das políticas públicas, pois pensando que cabe aos 

muncípios executá-las e pela política estar organizada de forma descentralizada, 

isso pode ser um desafio, 

 

 A federação brasileira não se constitui como resultado de um processo de 
estabilização das relações de poder entre unidades subnacionais - 
relativamente homogêneas e politicamente equipotentes – que se unem 
através de um governo nacional. No Brasil, o governo nacional precede as 
instâncias subnacionais e, num movimento contínuo e célere de 
centralização, define, em menos de cinquenta anos, os rumos do 
desenvolvimento e o papel dessas instâncias (SILVA, 1997 apud 
MARTINS, 2021, p. 156). 

 

Para tanto, estão em destaque na figura os municípios prioritários 

para esse trabalho: Bela Vista do Paraíso, Jaguapitã, Pitangueiras e Tamarana e 

nas tabelas abaixo estarão descritas características e informações relevantes que 

permitirão uma posterior análise (quadro 4).  

Nos dados apontados, percebe-se que o maior município em 

números de habitantes era Bela Vista do Paraíso, seguido de Tamarana, Jaquapitã 

e Pitangueiras. No entanto, quando leva-se em consideração os dados da 

população rural, Tamarana era o município com a maior população rural sendo esse 

percentual de 52%. Esse dado evidencia uma atuação para gestão direcionada ao 

rural.  

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM dos quatros municípios, apontados no quadro 4 verifica-se uma pequena 
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variação entre eles com destaque a Tamarana, e conforme classificação são 

considerados como índice médio. 

 

Quadro 4: Em destaque o perfil geral dos municípios 

MUNICÍPIO 
TOTAL  POPULAÇÃO POPULAÇÃO 

IDH GINI PIB 

HABITANTES* URBANA* RURAL* 

Bela Vista 15.399 94% 6% 0.716 0.47 
     

30.194  

Jaguapitã 13.742 85% 15% 0.715 0.40 59.386 

Pitangueiras 3.262 72% 28% 0.710 0.33 27.795 

Tamarana 15.040 48% 52% 0.621 0.47 20.244 

Fonte: BRASIL, 2022; *IBGE, 2010.  Org. A autora, 2022. 

 

Ainda sobre a tabela acima, nos dados do GINI desses quatro 

municípios percebe-se que dois desses apresentam o mesmo índice sendo, Bela 

Vista do Paraíso e Tamarana, com índice de 0,47%, a seguir Jaguapitã com o índice 

de 0,40% e por último, Pitangueiras com índice menor dos outros municípios sendo 

0,33%. Se compararmos esses dados com o da cidade de Londrina, esse aparece 

com índice 0,52%, demonstrando o quanto esses municípios estão abaixo. 

O PIB demonstra que Jaguapitã, está bem à frente dos três 

municípios, sendo o segundo Bela Vista do Paraiso, a seguir de Pitangueiras e por 

último Tamarana.  

O estado do Paraná possui atualmente cadastradas 1.315.561 (um 

milhão, trezentas e quinze mil, quinhentas e sessenta e uma) famílias em situação 

de vulnerabilidade ou risco social, distribuídas pelo território paranaense, urbano e 

rural. Destas, 343.648 mil são consideradas de alta vulnerabilidade social, o que 

direciona ao atendimento prioritário em todas as esferas das políticas públicas. A 

região imediata de Londrina que compreende 23 municípios, o total de famílias que 

estão no CadÚnico são 107.768 e as famílias com alta vulnerabilidade são 29.420.  

SEJUF ( 2017). 

Recortando para os quatros municípios que compõe esse estudo, 

Bela Vista do Paraiso é o que possui o maior número de pessoas inscritas no 

CadÚnico sendo essas 2.281, o que representa 14,8% da população. A seguir 

observa-se Tamarana com 1.693 representando 11,2% da sua população. 
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Jaguapitã é o terceiro municipio com 1.681 pessoas, sendo 12,2%  da sua 

população e por fim Pitangueiras com 466 inscritos representando 14,2%  de seus 

municipes.  

Quadro 5: Perfil Econômico das Famílias dos Municípios 

MUNICÍPIO 
CAD 

BF BPC 
EXTREMA  SITUAÇÃO RENDA 

ÚNICO 
POBREZA POBREZA BAIXA 

Bela Vista 2.281 705 323 580 233 671 

Jaguapitã 1.681 412 330 473 210 554 

Pitangueiras 466 110 19 141 49 140 

Tamarana 1.693 647 297 508 177 569 
Fonte: BRASIL, 2022. Org. A Autora, 2022. 

  

Analisando o número de pessoas que recebem os beneficios 

sociais, sendo esses Benefício de Prestação Continuada/BPC e o Programa Bolsa 

Família/PBF o destaque é para  Bela Vista com 705 pessoas , seguida de Tamarana 

com 944 benefeciarios, Jaguapitã com 742 e por ultimo Pitangueiras com 129 

pessoas que recebem esses dois beneficios. Se somarmos a população que se 

encontra em exterma pobreza, situação de pobreza e baixa renda esses percentuais 

nos monstram que Bela Vista, Jaguapitã e Tamarana possuem entre 8% a 9% de 

sua população nessas condições. Enquanto que Pitangueiras esse percentual é de 

10% . Tais dados demontram o empobrecimento dessa população desses quatro 

municipios pertencente a região imediata de Londrina.   

Diante dos dados apontados cada município organiza sua forma de 

gestão instituindo seu orgão gestor. Nos municipios de  Tamarana e Pitangueiras 

esse orgão gestor é representado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, já 

Jaguapitã é denominada Secretaria de Ação Social, enquanto que em Bela Vista 

esta como Departamento de Assistencia Social.  SEJUF (2021).  

Sobre o acesso à proteção social básica, é possível analisar o 

quantitativo de equipamentos CRAS existem nesses municipios. Sendo assim o 

qaudro 6 evidencia a presença nos quatro municipios de uma unidade de CRAS em 

cada um deles. Na proteção especial Bela Vista, Jaguapitã e Tamarana contam com 

os Serviços da Proteção Especial, representada pelo CREAS, com execeção de 

Pitangueiras que não possui esse serviço. Já relacionado ao Serviço de 
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Acolhimento Institucional  as mesmas cidades apontadas acima cada uma delas 

conta com 02 unidades de atendimento e Pitangueiras não possui esses serviço 

referenciado.   

 

Quadro 6: Rede Socioassistencial do SUAS nos municípios 

MUNICÍPIO CRAS CREAS ACOLHIMENTO 

Bela Vista 1 1 2 

Jaguapitã 1 1 2 

Pitangueiras 1  ----------- --------------  

Tamarana 1 1 2 

Fonte: BRASIL, 2022. Org. A Autora, 2022. 

  

A partir dessa caracterização dos municipios que compõe a região 

imediata de Londrina, discorrerar-se-á a seguir as demandas apresentadas a esses 

municipios.  

 

4.2  AS DEMANDAS APRESENTADAS À GESTÃO MUNICIPAL PÓS-PANDEMIA NOS 

MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DO PARAÍSO, JAGUAPITÃ, PITANGUEIRAS E TAMARANA 

 

Como já explanado neste estudo, ao eclodir a pandemia, o Brasil 

encontrava-se em um momento absolutamente fragilizado econômico e social, 

agravado pelo desmonte das políticas públicas devido as condutas e projetos 

neoliberais do atual governo. Conforme Ribeiro (2021) descreve de forma bastante 

pertinente esse contexto: 

 

A Política de Assistência Social é porta de entrada para garantia de acesso 
à direitos, mas ao longo dos anos vem sendo inscrita, forçadamente, em 
um cenário de despreparo e ausência de diálogo e respeito aos 
compromissos federativos, cenário esse marcado por normativas que 
penalizam os Municípios, normativas desatualizadas financeiramente, 
cortes orçamentários, contingenciamento financeiro, atraso nos repasses 
do cofinanciamento federal e execução orçamentária mediana e 
subfinanciamento (RIBEIRO, 2021, p. 13). 

 

Logo, os municípios, ente mais frágil do pacto federativo brasileiro 

como já apresentado neste trabalho, com recorte aos de pequeno porte 1, foram os 

mais afetados neste contexto pandêmico, pois esses assumiram e foram linha de 
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frente no enfrentamento às demandas surgidas em seus territórios no que diz 

respeito à proteção social. 

Conforme Martins (2020) descreve sobre as particularidades dos 

municípios de pequeno porte 1, ela cita Rizzotti (1999) que estudou sobre as 

localidades e afirmou que devido às suas fragilidades, as dificuldades dos 

municípios pequenos em comparação aos maiores, são ainda mais importantes. 

 

Para um terceiro grupo de municípios, formado pelas sete localidades que 
possuíam entre 10 e 20 mil habitantes - Porecatu, Bela Vista do Paraíso, 
Sertanópolis, Centenário do Sul, Primeiro de Maio, Florestópolis e 
Jaguapitã - os resultados de nossa investigação evidenciaram condições 
significativamente desfavoráveis à implantação da política de assistência 
social descentralizada (RIZZOTTI, 1999 apud MARTINS, 2020, p. 129). 

   

Trazendo a questão à atualidade, em tempos de crise sanitária pela 

transmissão do coronavírus, os municípios tiveram que rapidamente se ajustar à 

situação para tentar mitigar as refrações deste contexto cruel e avassalador 

vivenciado. 

Após o Governo Federal declarar Emergência em Saúde Pública e o 

Congresso reconhecer Estado de Calamidade Pública, respectivamente pela 

Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 e Decreto nº 06 de 18 de março de 2020, 

os municípios foram se adequando. Concomitante a isso foram surgindo orientações 

e sugestão relevantes para o enfrentamento da crise.  

A Confederação Nacional de Municípios – CNM, entre tantas 

publicações e orientações quanto a pandemia, recomendou em 30 de março de 

2020, que todos os municípios decretassem Emergência de Saúde Pública e 

declarassem calamidade pública, em complementação aos decretos federais e 

estaduais. Em 5 de maio de 2020 a CNM emitiu nota técnica 29/2020 quanto ao 

repasse financeiro emergencial de recursos federais para ações do SUAS no 

combate ao Covid-19. 

Conforme a Portaria nº 369 de 29 de abril de 2020, foram definidos 

recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da 

rede do SUAS, nas três esferas de governo e foram recursos que os municípios 

poderiam aceitar para compra de EPI, de alimento e também para ações que se 

referem a alojamento e remanejamento de pessoas em situação de rua ou 

imigrantes. Este aporte federal foi concedido a partir dos dados do município por 
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meio do CadSuas e CensoSuas. Quanto à forma do repasse, foi de fundo a fundo, 

através do FNAS para os fundos de assistência social de cada município.  

Em publicação de um estudo técnico10 feito pela CNM que teve 

como tema o Covid-19 com foco na gestão municipal e apoio dos entes federados, 

foram descritos os seguintes dados: no campo nacional, 73% dos municípios 

consultados editaram decretos municipais de emergência. Fazendo um recorte à 

região sul do país, foi respondido que 75,4% editaram decretos de emergência 

devido à covid-19. 

Trazendo o tema para os municípios avaliados por este trabalho, e 

através do banco de dados do Projeto de Pesquisa11 que esta autora participa, foi 

possível apreciar informações12 disponibilizadas pela técnica de referência do E.R. 

Londrina da SEJUF que assessora esses municípios. Foi compartilhado que em 

relação à questões gerais, até agosto de 2020, os profissionais dos serviços 

estavam esgotados, que muitos estavam se contaminando com o corona vírus, que 

esses profissionais estavam com dificuldades de utilizar os EPI´s e que nem todos 

os municípios haviam feito a compra desses equipamentos. Outro fator relevante 

que foi citado, é que mesmo que não tenha havido a suspenção do repasse de 

recursos federais e estaduais, os repasses continuados estavam em atraso. Quanto 

à benefícios, a maioria dos municípios receberam alimentos via Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA, e que esses municípios seguiram as normativas 

municipais para a concessão.  

No início da pandemia, o município de Bela Vista do Paraíso 

decretou situação de calamidade, e a Assistência já tinha Plano de Contingência. O 

CRAS e CREAS no início estavam atendendo meio período presencialmente e no 

demais remotamente, porém depois de algum tempo passaram a atender em 

horário normal, com as medidas de proteção, agendamento, em local aberto, dando 

preferência para o atendimento remoto. O SCFV voltou a atender presencialmente 

no início de 2022. O município está organizou serviços para acolhimento de pessoa 

                                            
10

 Pesquisa realizada pela CNM sobre Covid-19: foco na gestão municipal e apoio dos Entes 
Federados. Conforme detalhado no estudo, dos 5.568 municípios brasileiros, 4.061 haviam 
respondido ou estavam completando a pesquisa. 
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Segunda_fase_da_pesquisa_COVID_02_09_2020.pdf 
11

 “Os Impactos Da Crise Sanitária Na Gestão De Políticas Sociais: Particularidades Da Gestão Do 
Suas Em Municípios Paranaenses” 
12

 Informações da técnica do Escritório Regional de Londrina-SEJUF, que assessora os municípios 
de Bela Vista do Paraíso, Jagupitã, Pitangueiras e Tamarana – dados de agosto de 2020, 
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em situação de rua e, serviços como acolhimento de idosos, também elaborou plano 

de contingência. Outro dado relevante é que o município também propôs alterações 

na resolução de concessão de benefícios eventuais 

No Plano Municipal de Assistência Social (2021) no que diz respeito 

ao advento da pandemia, está descrito que “[...] no âmbito da assistência social, 

essa realidade trouxe um crescimento das demandas e com isso consequências e 

desafios no âmbito do financiamento, da gestão e execução do SUAS” (2021, p. 41) 

e é afirmado que entre outros desafios será “garantir as condições estruturais e de 

recursos humanos para atendimento às demandas geradas pela pandemia do 

Covid-19, assim como o atendimento das demandas advindas das consequências 

da pandemia” (BELA VISTA DO PARAÍSO, 2021, p. 42).  

A partir da participação em reuniões com os técnicos dos municípios 

assessorados pelo E.R. Londrina/SEJUF, em dados que constam no diário de 

campo a despeito de estágio obrigatório realizado neste escritório, e em relação às 

demandas que surgiram na pandemia, foram descritos que houve aumento na 

procura por benefício eventual, aumento da demanda por cesta básica, aumento 

pela busca para o SCFV que já tem uma longa lista de espera, e que também houve 

aumento na demanda para encaminhamento no CREAS, relacionado ao aumento 

da violência e tentativa de suicídio entre o público adolescente. 

No Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania13, 

em relação a valores repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, é 

descrito que entre os Programas PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, Ações do COVID 

no SUAS para Acolhimento - Portaria 369, Ações do COVID no SUAS para 

Alimentos - Portaria 369, Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369, 

Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate 

ao COVID-19 e Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para 

Ações de Combate ao COVID-19, foram repassados no ano de 2020, R$505.250,40 

em comparação ao ano de 2019 que recebeu R$74.646,00. Um aumento 

considerável, justificado pelo enfrentamento as refrações da pandemia (BRASIL, 

2022).    

                                            
13

 Relatório extraído do site da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaDivisao=Imediata+de+londrina&codi
go=410280&aM=0 
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Em relação à Serviços, o município de Bela Vista do Paraíso, 

recebeu no ano de 2020 um valor menor de R$105.448,07 em comparação com 

2019 que foi de R$175.629,60. Serviços entre Piso Básico Fixo, Piso de Alta 

Complexidade I, Piso de Transição de Média Complexidade, Piso Fixo de Média 

Complexidade - MSE, Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI, Expansão do 

Piso Fixo de Média Complexidade – MSE e por fim, Expansão do Piso Fixo de 

Média Complexidade – PAEFI. 

 Em outro Relatório14 sobre o Auxílio Emergencial, retirado do 

banco de dados do Projeto de IC que esta autora participa, é possível observar que 

no município de Bela Vista do Paraíso (figura 1) num total de 3,8 mil pessoas 

elegíveis a receber o auxílio, 1,2 mil pessoas eram cadastradas no Cad Único (o 

que representa pessoas de baixa renda, inclusive os que vivem em situação de 

pobreza e extrema pobreza) e o restante, 2,6 mil foram beneficiados sem estarem 

cadastrados no Cad Único, porém de acordo com os condicionantes para serem 

elegíveis, vivem com renda familiar total de até 3 salários mínimos.  

 

Figura 1: Quantidade de pessoas cadastradas no Auxílio Emergencial em Bela Vista 

do Paraíso 

 

Fonte: Extraído de BRASIL - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO – SAGI, 

2022.   Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3 

 

 

                                            
14

 Relatório extraído do banco de dados do Projeto de Pesquisa “OS IMPACTOS DA CRISE 
SANITÁRIA NA GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS: PARTICULARIDADES DA GESTÃO DO SUAS 
EM MUNICÍPIOS PARANAENSES”.  
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Adentrando nas demandas e dados15 a partir da pandemia, em 

relação ao município de Jaguapitã, o município decretou situação de calamidade, e 

passou a elaborar o Plano de Contingência bem como começou a rever a Lei de 

benefícios eventuais.  

Quanto aos serviços, os CRAS e CREAS passaram a atender em 

horário reduzido, com revezamento de profissionais, dando preferência para o 

atendimento remoto e como o SCFV não estava atendendo, remanejaram os 

educadores para o atendimento no CRAS. A população prioritária para os 

atendimentos nos serviços foram as famílias já acompanhadas, famílias solicitando 

benefícios eventuais, famílias com Covid-19 e famílias em situação de desemprego.  

Em diário de campo realizado durante estágio obrigatório no E.R. 

Londrina/SEJUF, durante reunião com gestoras e técnicas dos serviços do 

município, foi relatado que houve um aumento significativo na procura por benefício 

eventual e que também houve um aumento de pessoas não residentes na cidade 

em busca de emprego devido ao funcionamento de uma empresa grande de abate 

de frango alocada na cidade, fato esse que também ocasiona aumento na demanda 

dos serviços da política de assistência.  

Quanto ao financiamento de recursos a partir das demandas 

oriundas do enfretamento da pandemia, os dados do Relatório16 apresentam que 

referente aos serviços, com recorte ao Piso Básico Fixo houve uma queda 

expressiva no repasse no valor de R$96.000,00 no ano de 2019 em comparação à 

2020 com valor de R$ 30.701,50. Em relação ao Piso de Transição de Média 

Complexidade os valores ficaram próximos entre R$1.520,25 em 2019 e R$1.604,86 

em 2020. No entanto, quanto aos Programas, houve um aporte em 2020 no valor de 

R$554.638,35 para o enfrentamento da pandemia. Entre as ações estão: para 

compra de EPI´s referente portaria nº369, Incremento Temporário ao Bloco da 

Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19, Incremento 

Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao 

COVID-19, e SIGTV Estruturação Investimento.  

                                            
15

 Extraídos do banco de dados do Projeto de Pesquisa “OS IMPACTOS DA CRISE SANITÁRIA NA 
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS: PARTICULARIDADES DA GESTÃO DO SUAS EM 
MUNICÍPIOS PARANAENSES”.   
16

 Relatório extraído do site da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?codigo=410280&aM=0 
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No que diz respeito ao número de beneficiados com o Auxílio 

Emergencial no município de Jaguapitã (figura 2), havia o número de 3 mil pessoas 

elegíveis e dentre elas 801 pessoas já estavam cadastradas no CadÚnico e 2,2 mil 

foram contempladas a partir de se inscreverem no aplicativo da Caixa Econômica 

Federal, e é possível analisar que em uma cidade de 13.742 habitantes, 22% dessa 

população buscou o Auxílio Emergencial, e estando dentro da categoria de renda 

baixa, pobreza e situação de extrema pobreza. 

 

Figura 2: Quantidade de pessoas cadastradas no Auxílio Emergencial em Jaguapitã 

 

 

Fonte: Extraído de BRASIL - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO – SAGI, 

2022.   Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3 

 

 

No que compete ao município de Pitangueiras, com detalhe a ser o 

menor dentre os analisados, com 3.262 habitantes, entre as demandas 

apresentadas para a gestão e para os serviços no contexto pandêmico, nos dados 

encontrados no Projeto de Pesquisa “Os impactos da crise sanitária na gestão de 

políticas sociais: particularidades da gestão do SUAS em municípios paranaenses” 

no qual essa autora participa, estão o Decreto de situação de calamidade, a 

elaboração do Plano de Contingência, bem como em relação ao Plano de Ação – 

recursos, o município recebeu para a compra de EPI´s. Quanto aos serviços, o  

CRAS continuou atendendo normalmente com as medidas de proteção, porém o 

SCFV teve suas atividades suspensas, mas segundo o município os educadores 

estão acompanhando as crianças de forma remota, em relação ao público 

preferencial a ser atendido, continuaram as famílias já acompanhadas pelos 

serviços e também famílias que solicitaram os benefícios eventuais.  



72 
 

Em análise aos dados coletados em campo de estágio realizado 

pela autora, descritos em reunião com as técnicas de referência dos serviços 

ocorrida em março de 2022, ficou constatado um aumento expressivo da demanda 

por benefícios eventuais, um aumento na procura pelo SCFV provocando um 

aumento na lista de espera pelo serviço, foi também compartilhado que no CRAS, 

os profissionais estão trabalhando sobrecarregados devido à excessiva demanda 

pelos serviços, e também que houve um aumento importante ao CREAS devido ao 

aumento da violência e consumo de drogas entre os adolescentes.  

Sobre o repasse de recursos, com objetivo de minimizar a 

vulnerabilidade e aumentar a capacidade de atendimento no período pandêmico, 

em relação ao Piso Básico Fixo, em 2019 foram repassados R$114.000,00, 

havendo uma grande queda em 2020 com o valor R$30.701,50. Sobre o SCFV 

também houve uma queda importante, com valores de R$138.249,99 em 2019 para 

R$38.775,03 em 2020. Agora, em relação aos Programas, foram repassados em 

2020 os valores de R$ 11.025,00 e R$111.00,00 respectivamente para compra de 

EPI´s e para o Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica. Vale 

dizer que em 2019 não houve repasse, pois essas ações são referentes à pandemia 

que iniciou em 2020.  

Em Pitangueiras, o Auxílio Emergencial instituído no início de 2020 

contemplou 701 pessoas (figura 3). Das 243 pessoas que já estavam cadastradas 

no CadÚnico, somou-se o valor de R$525,6 mil para famílias que recebiam o BF, 

R$741,6 mil aos cadastrados no Cad Único e R$1,3 milhão às pessoas beneficiadas 

que não tinham cadastro no CadÚnico. 

Em Tamarana, conforme ocorreu nos demais municípios aqui 

citados, este também decretou situação de calamidade e elaborou Plano de 

Contingência. Os serviços, CRAS e CREAS continuaram funcionando porém 

realizando o atendimento por agendamento prévio, respeitando as medidas de 

proteção mas dando preferência pelo atendimento remoto. O SCFV continuou 

acompanhando as familias, porém de forma remota. As famílias com prioridade são 

as que ja eram atendidas pelos serviços, as que solicitaram benefício eventual e as 

famílias infectadas com covid. Esses apontamentos foram analisados a partir do 

banco de dados do Projeto de Pesquisa já descrito nesse trabalho.  
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Figura 3: Quantidade de pessoas cadastradas no Auxílio Emergencial em 

Pitangueiras 

 

Fonte: Extraído de BRASIL - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO – SAGI, 

2022.   Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3 

 

Ainda em relação aos serviços, as técnicas apontaram que o CRAS 

está trabalhando sobrecarregado, que a lista de espera para atendimento no SCFV 

está grande pois falta espaço físico apropriado, apontam também que há uma 

defasagem de recursos humanos no campo da Assistência, e que existe uma 

dificuldade importante em atender na área rual. Detalhe que este é o município que 

concentra o maior número em população rural: representando 52% do número de 

habitantes.   

No Plano Municipal de Assistência Social foi relatado que, com as 

mudanças de novos gestores, existem muitas demandas a serem solucionadas, 

dando destaque à muitos servidores com duas férias vencidas bem como a falta de 

concurso público para contratação de novos servidores para que assim, seja 

possível manter os serviços em funcionamento. Outro aspecto relatado é o número 

expressivo de pessoas que procuraram o CRAS a fim de solucionar os problemas 

relacionados ao recebimento do Auxílio Emergencial, além de não haver como 

sacar o benefício pois no município nao tem agência da Caixa Econômica Federal.  

No Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania, em 

relação aos valores repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, quanto 

ao Piso Básico Fixo, em 2020 houve uma queda considerável do repasse em 

relação à 2019. Com R$30.701,50 e R$66.000,00 respectivamente. 
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Quanto aos Programas, para o Acolhimento, Alimentos, EPI´s e 

Incremente Temporário à Proteção Social Básica houve um aporte de R$161.820,00 

no ano de 2020. 

Em relacao ao Auxílio Emergencial foram 2,3 mil pessoas elegíveis 

totalizando o valor de R$10,1 milhões. Desse valor R$3,3 milhões foram para 

pessoas que ja recebiam o BF, representando mais de 30% do valor total, 

demonstrando que as pessoas que precisam do benefício para sua sobrevivência 

representa um número expressivo neste município (figura 4). 

 

Figura 4: Quantidade de pessoas cadastradas no Auxílio Emergencial em 

Pitangueiras 

 

Fonte: Extraído de BRASIL - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO – SAGI, 

2022.   Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3 

 

No tocante às analises feitas a partir dos dados e aspectos descritos 

neste trabalho, trazidos à gestão desses quatro municípios, é possivel afirmar que 

eles se encaixam no perfil de municípios socioeconomicos e administrativamente 

fragilizados, tendo essas características ainda mais acentuadas pós crise sanitária.     
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo é resultado do projeto de Iniciação Científica/IC visando 

compreender as mudanças ocorridas em quatro municípios da região geográfica de 

Londrina, buscando identificar as demandas da gestão da Política de Assistência 

Social em tempos de pandemia. 

A Constituição Federal de 1988 incluiu um sistema de Seguridade 

Social que representa a estruturação tardia de um sistema amplo de proteção 

social, mas que não se materializou devido as contrarreformas do Estado e as 

políticas de ajustes fiscais de ordem neoliberal a partir dos anos 1990, permancendo 

inconclusa a possibilidade de um sistema robusto de proteção social. Assim, os 

direitos da seguridade social estavam diretamente ligados com os direitos do 

trabalho e essa lógica impõem um limite para a sua universalização e que portanto, 

a proteção social condicionava-se ao mérito, excluindo os trabalhadores fora do 

mercado de trabalho, fomentando ainda mais a questão social que tem em umas de 

suas expressões o pauperismo, a desigualdade de classe e o desemprego, 

elementos inerentes à correlação de forças entre o sistema capitalista e o trabalho.   

 A proteção social de Assistência Social se ocupa das vitimizações, 

fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o cidadão e cidadã e suas 

famílias enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência de imposições 

sociais, econômicas, políticas e de ofensas à dignidade humana. A assistência 

social, enquanto política de proteção social, através de suas ações, visa produzir, 

além de aquisições materiais, também aquisições sociais ao cidadão, para que este 

possa suprir suas necessidades de reprodução social, de vida individual e familiar, 

de modo a desenvolver suas capacidades e autonomia (BRASIL, 2005). 

O SUAS, que propõe um modelo de gestão descentralizado e 

participativo, se constitui na organização e regulação dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais, de caráter eventual e continuado, 

executados e providos por pessoas jurídicas de direito público sob critério universal 

e lógica de ação em rede hierarquizada e em articulação com iniciativas da 

sociedade civil implementados nos municípios (MDS, 2008).  

 

   



76 
 

O reconhecimento da essencialidade da Política de Assistência 

Social é de suma importância tanto para uma conjuntura pandêmica ou fora dela, 

haja vista as possibilidades de agravamento da pobreza demonstrados através 

desse estudo nos quatro municípios. O aumento dos casos de violações de direitos 

e de violências no grupo familiar cresceram substancialmente, e nesse contexto, ter 

uma rede socioassistencial organizada, que adote medidas para a proteção da 

população, ao mesmo tempo estar voltada para a continuidade das suas ofertas e a 

garantia dos direitos sociais, deve ser imperativo. 

Com a instauração da pandemia, o Governo Federal adotou 

medidas, criou leis e normativas no que diz respeito à contenção viral e a outros 

determinantes. Dentre várias, destaca-se aqui o Decreto nº 10.282 que regulamenta 

a Lei nº 13.979 definindo os serviços públicos e as atividades essenciais, 

considerando a assistência social serviço público essencial. E também o Decreto nº 

64 Altera a Portaria nº 63, de 30 de abril de 2020, que dispõe acerca da 

operacionalização da adesão ao repasse financeiro emergencial de recursos 

federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no 

âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo coronavírus, 

COVID-19.  

O IBGE classifica os municípios de pequeno porte 1, que  

representam até 20 mil habitantes, Martins (2020) destaca que esses municípios é o 

ente federado mais frágil desse contexto, pois, está submerso à dependência 

econômica, muitas vezes até total do ente federal. 

Dentre os dados analisados, o maior município em números de 

habitantes é Bela Vista do Paraíso, seguido de Tamarana, Jaquapitã e Pitangueiras, 

sendo a maioria de população urbana, com exceção de Tamarana que tem em sua 

composição a maior parte de população rural, sendo esse percentual de 52%, o que 

aponta-se aqui uma demanda diferenciada para a gestão. 

Em relação aos Índices IDHM e GINI, nos quatros municípios 

verifica-se uma pequena variação entre eles, com destaque à Tamarana que está 

com índice abaixo do restante, o que demonstra uma concentração da pobreza, 

desigualdades de renda, dentre outras categorias. O GINI também tem pouca 

variação entre os municípios, sendo Pitangueiras o menor com desigualdade de 

renda. 
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No PR, o número de famílias cadastradas no CadÚnico são 

1.315.561, estando essas em situação de vulnerabilidade ou risco social, 

distribuídas pelo território paranaense. Na região imediata de Londrina que 

compreende 23 municípios, o total de famílias é 107.768 mil. 

O estudo apontou que dentre os quatros municípios, Bela Vista do 

Paraiso é o que possui o maior número de pessoas inscritas no CadÚnico, o que 

representa 14,8% da população, em segundo observa-se Tamarana representando 

11,2% da sua população, Jaguapitã é o terceiro municipio, sendo 12,2%  da sua 

população, e por fim Pitangueiras 14,2%  de seus munícipes. Pitangueiras sendo 

um municipio menor em populacao apresenta o maior indice de familias inscritas no 

CadÚnico o que nos mostra quanto menor o municipio maior o numero de familias 

cadastradas, ou seja, dependentes de um sistema protetivo de seu municipio.  

 No início da pandemia todos os municípios decretaram situação 

de calamidade e somente Bela Vista do Paraíso possuía Plano de Contingência, o 

restante somente após a crise sanitária é que eslaborou. Os serviços de proteção 

básica e especial implementados através do CRAS e CREAS, estavam atendendo 

meio período presencialmente e no restante, remotamente, no entanto, depois de 

algum tempo passaram a atender em horário normal, com as medidas de proteção, 

agendamento, em local aberto, dando preferência para o atendimento remoto.  

Conforme informações dos municípios , e em relação às demandas 

que surgiram na pandemia, houve aumento na procura por benefício eventual, de 

maior demanda por cesta básica, busca pelo SCFV que já apresenta uma lista de 

espera, aumento na demanda para encaminhamento no CREAS, relacionado ao 

aumento da violência e aumento de tentativa de suicídio entre o público adolescente 

no município de Bela Vista do Paraíso, acarretando em aumento da demanda para 

a gestão desses municípios que via de regra tem uma organização precária, com 

poucas equipes, com falta de novos profissionais contratados devido à falta de 

novos concursos. Isso leva-se a entender o quanto os serviços estão defasados e 

fragilizados, demonstrando que de fato o sistema protetivo não é universal, e sim 

focalizado, pontual e desarticulado, não dano conta de atender no caso desses 

municípios estudados, suas demandas. 

Em relação ao aporte de recursos financiados pelo Governo 

Federal, com objetivo de mitigar a vulnerabilidade já instalada e aumentar a 
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capacidade de atendimento para as famílias, todos os municípios aderiram ao 

crédito. 

No que diz respeito ao número de beneficiados com o Auxílio 

Emergencial nos municípios, é possível analisar que em uma cidade de 13.742 

habitantes, 22% dessa população buscou o Auxílio Emergencial, e estando dentro 

da categoria de renda baixa, pobreza e situação de extrema pobreza. Portanto, a 

demanda aumentou exponencialmente, ficando evidente o empobrecimento, 

causando impactos à gestão, por falta de recursos e apoio do Governo Federal. 

Houve descentralização da Política de Assistência Social com intuito de possibilitar 

maior flexibilidade e autonomia para os municípios, toda via essa estratégia não foi 

acompanhada de aumento no aporte de recursos, deixando os municípios mais 

fragilizados econômica e socialmente. 

Outro dado revelado nessa pesquisa, é que houve um aumento 

significativo da demanda por benefícios eventuais, principalmente quanto à 

alimentos. Vale ressaltar que cada município deve ter em seu Plano a descrição dos 

benefícios eventuais e estar preparado para ofertá-los, provando que é um 

instrumento que deve estar totalmente desconectado do viés assistencialista e de 

benevolência, pois o BE é um direito, de todo cidadão que precisar, sem critérios e 

condicionalidades de renda. 

Ainda segundo as informações dos técnicos desses municípios, há 

uma sobrecarga de trabalho aos profissionais pela excessiva demanda pelos 

serviços tanto da Proteção Básica quanto da Especial, especificamente no CREAS, 

houve aumento da violência e consumo de drogas ilícitas entre os adolescentes, o 

que nos leva a inferir que afeta significativamente a demanda da gestão. 

No Plano Municipal de Assistência Social de Tamarana foi relatado 

que, com as mudanças de novos gestores, existem muitas demandas a serem 

solucionadas, dando destaque à servidores com duas férias vencidas bem como a 

falta de concurso público para contratação de novos servidores para que assim, seja 

possível manter os serviços em funcionamento.  

 Destaca-se a importância dos municípios de pequeno porte 1 

serem estudados e analisados a partir de seus territórios e de suas especificidades, 

pois ficou evidente que com a crise sanitária houveram impactos significativos para 

a gestão, pois estavam despreparados economicamente bem como em capacidade 

de oferta de serviços à luz da proteção social, materializado na crescente demanda 
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nos serviços e benefícios, no desgaste dos profissionais e no aumento da 

vulnerabilidade e pobreza da população. 
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