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• Serviço que promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e
calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais,
conforme as necessidades detectadas. Os usuários são famílias e indivíduos:

• Atingidos por situações de emergência e calamidade pública (incêndios, desabamentos,
deslizamentos, alagamentos, dentre outras) que tiveram perdas parciais ou totais de
moradia, objetos ou utensílios pessoais, e se encontram temporária ou definitivamente
desabrigados;

• Removidos de áreas consideradas de risco, por prevenção ou determinação do Poder
Judiciário.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade
- Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências -



Serviço de Proteção em 
Situações de Calamidades 
Públicas e de Emergências 

Proteção 
Integral

Atuação do SUAS em situações de emergência e calamidade



Integralidade da Proteção Social

• Apesar da existência de um serviço específico, voltado para situação de Calamidade e
Emergência, o fato deste fenômeno envolver o desencadeamento de situações de
vulnerabilidade, riscos e outras formas de violação de direitos, o aloca como de
responsabilidade de ambas as proteções e seus serviços, programas, projetos e
benefícios.

✓ Trabalho integrado entre as proteções;

✓ Com participação da família;

✓ No território;

✓ Articulado em rede;



Trabalho Social com Famílias e Indivíduos no SUAS

Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS

• O Trabalho Social com Famílias e Indivíduos atua
como elemento de demarcação e caracterização
dos serviços da Política de Assistência. É também
estruturante em situações de emergência e
calamidade.

✓ Acolhida;

✓ Escuta qualificada;

✓ Atendimento particularizado e em grupo;

✓ Orientações e Encaminhamentos;



Atuação do Ministério da Cidadania

• Orientação e Disponibilização do Cofinanciamento Federal para municípios com demanda
pelo Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (abrigo);

• Visitas Técnicas (no momento da emergência e no pós emergencial) e
Videoconferências Brumadinho, Coronel João Sá, Maceió são as mais recentes;

• Apoio Técnico construiu-se um modelo para apoiar tecnicamente estados e municípios com foco na
integralidade da Proteção Social;

• Apoio na construção de modelos de governança apoio na construção da interlocução entre os
entes federados;

• Formulário Nacional – Emergências e Calamidades Públicas no âmbito do SUAS
para identificação das necessidades imediatas das famílias e indivíduos e registro de afetados. O Formulário
Nacional será lançado e disponibilizado em breve;

• Quebra de Calendário PBF (sem ordem de NIS para saque) quando necessário;

• Orientação em relação ao BPC e aos Benefícios Eventuais;
• Acompanhamento de agendas junto a Casa Civil da Presidência da República e

Defesa Civil Nacional;
• Iniciada agenda de articulação com a Defesa Civil Nacional para aprimorar as discussões e

construir documentos orientativos conjuntamente;



Instituir a Força Nacional 
do SUAS

Cofinanciamento mais 
amplo – não apenas para 
situações que necessitem 
a criação de abrigos

Implementar o Prontuário 
SUAS de situações de 
emergência e calamidade

Equipes com tamanho e 
treinamento para atuação 
em situações de 
emergência em todo Brasil

Criação do Protocolo Nacional
do SUAS – para definir com 
clareza fluxos e ações da 
Assistência pelo entes federados

Desafios e Sonhos

Incluir na agenda de 
capacitações e de apoios 
técnicos dos estados e 
municípios a temática antes das 
situações de emergências e 
calamidades públicas



Obrigada!!!

Departamento de Proteção Social Especial– DPSE
Departamento de Gestão do SUAS – DGSUAS

Departamento de Proteção Social Básica - DPSB
Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS

Secretaria Especial de Desenvolvimento Social – SEDS
Ministério da Cidadania - MC


