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SANTA CATARINA
E O DIREITO À
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

DOCUMENTO QUE O COMITÊ SUASSC/COVID19 APRESENTA À
SOCIEDADE CATARINENSE SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA CATARINA

M A N I F E S T O



A cada gestão governamental se renova a expectativa que Santa Catarina
volte a ser referência nacional nesta área; que a proteção social ganhe alguma
importância no âmbito da administração estadual; que o governo estadual se
responsabilize realmente pelas obrigações legais do seu nível de gestão da
área. Quando assumem os novos governantes reacende, com ímpeto, a
aspiração de se orgulhar do compromisso do nosso estado com os direitos
sociais, com o direito à vida, com as seguranças sociais afiançadas por essa
política: acolhida, sobrevivência, renda, autonomia, convivência familiar e
comunitária. Entretanto, verifica-se, de forma mais geral, que estamos longe
dos compromissos institucionais afiançados em Lei.

O que se confirma mais uma vez, em pleno ano de 2020, é o aparente
desconhecimento do governo de Santa Catarina sobre o papel estadual na
Política de Assistência Social. Pautado por uma atuação não condizente com
os acontecimentos trágicos do cotidiano das milhares de pessoas e famílias
atingidas, direta ou indiretamente, pela situação pandêmica, o governo não
planeja, investe ou desenvolve quaisquer iniciativas que façam diferença na
vida dos usuários do SUAS em Santa Catarina.

[1] Ver mais em: https://comitesuassc-covid19.org/

É urgente uma ação forte e ágil de todos(as) neste momento de enorme
gravidade. E, sobretudo, é inadiável uma ação expressiva do órgão gestor
estadual como garantidor que é da proteção social do nosso estado, junto com
as gestões municipais. O estado deve estar aguerrido no enfrentamento das
mazelas trazidas pela pandemia da Covid-19, agregando todas as forças para
pensar coletivamente os caminhos para minimizar as tantas repercussões
desta grave crise sociosanitária, que surpreendeu o mundo em 2020.

Com os impactos da crise social/econômica/política, aprofundada pela
pandemia em curso no mundo, é impossível manter as rotinas burocráticas do
espaço gerencial do SUAS.  É preciso que os (as) gestores (as), e de forma
especial, a gestão estadual (re)organize a Assistência Social em Santa
Catarina para lidar com a atual excepcionalidade.

ão é de hoje que o direito à Assistência Social, aos serviços e aos benefícios

A situação dessa política social pública em Santa Catarina se agrava muito,
ano a ano, e não só por causa dos recursos que diminuem drasticamente a
cada orçamento para a área social no estado: descaso, desinteresse e omissão
dos governos estaduais com a Assistência Social são, lamentavelmente,
características comuns.

Um conjunto de dificuldades onde se destacam: 
existir como dever do Estado e acontecer como
direito do cidadão.

Nesse inquietante contexto de debilidades, o Comitê SUASSC/COVID19: em
defesa da vida![1] surge como uma força social que se volta para a
perspectiva de salvaguardar o direito inalienável dos(as) usuários(as) aos
serviços e benefícios socioassistenciais. 

Ndessa política pública, organizados para toda a população catarinense pelo
Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, enfrenta dificuldades de
todas as ordens para seu pleno desenvolvimento
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Assim é que o Comitê
SUASSC/COVID19: em defesa da
vida! expõe para toda a
população catarinense alguns
dos assuntos tratados com o Sr.
Governador Carlos Moisés na
citada audiência, que ocorreu em
torno das principais demandas
estaduais da Assistência Social. 

Estas demandas foram
organizadas com base nos
resultados das tantas atividades
encaminhadas pelo Comitê desde
abril/20 que englobam debates,
audiências, pesquisas, enquetes,
produção de artigos, entre
outros.

Por meio de requerimento da Sra. Deputada Luciane Carminatti, a Secretária
de Estado do Desenvolvimento Social foi convocada a prestar informações
sobre a atual situação da Assistência Social em Sessão Especial ocorrida em
03/06/2020 na ALESC. Na ocasião, os/as Srs./as Parlamentares apresentaram
uma série de questionamentos sobre a real situação da política de proteção
social no estado, que não foram efetivamente elucidados. Diante da
insuficiência de respostas, o Comitê solicitou à Deputada Coordenadora da
Frente Parlamentar, buscar agenda de reunião com o Sr. Governador do
estado, que ocorreu em 23/06/2020 com a participação de representações do
coletivo do Comitê.

Diante deste quadro rapidamente mencionado, o Comitê desenvolve desde
abril/2020 uma série planejada de atividades na direção dos seus objetivos
com reconhecido empenho. É preciso destacar, entre essas iniciativas, a
convocação da titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
para prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa e a audiência
ocorrida com o Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Santa Catarina.

Como movimento coletivo organiza toda a sua ação para defender, por meio
de diversas iniciativas, o íntegro desempenho do SUAS na atual conjuntura de
calamidade. O Comitê foi oficialmente formalizado em 15 de abril de 2020 e é
coordenado pela Frente Parlamentar em Defesa da Política Pública da
Assistência Social da ALESC, por meio da Deputada Estadual Luciane
Carminatti (PT-SC) e seu gabinete.

Mas não só, as bandeiras de luta do Comitê se completam com a intenção de
apoiar gestores(as), entidades socioassistenciais, usuários(as) e
trabalhadores(as) dos municípios catarinenses com a difícil agenda em defesa
da vida durante a pandemia da Covid19.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SC E PANDEMIA – PLANOS DE
CONTINGÊNCIA E PROTOCOLOS

RECURSOS ESCASSOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO

Sem um diagnóstico do SUAS, elemento essencial para qualquer ação em
gestão pública, não há como planejar, de forma eficaz, as ações de
enfrentamento da crescente vulnerabilidade, pobreza e extrema pobreza em
Santa Catarina e seus indicadores preocupantes, e que pioram muito na atual
conjuntura. Se planejar já é importante em tempos normais, o que dirá em
tempos excepcionais. A produção do plano estadual de contingência ocorreu
tardiamente, sem o devido diálogo e controle social, favorecendo ações
espontaneístas, fora do arcabouço de uma gestão pública eficaz e eficiente.

É preciso integrar o debate estadual para orientação e padronização de ações.
Entre algumas questões, a avaliação da nova demanda e oferta diferenciada
dos serviços, funcionamento de equipamentos, articulação com as demais
políticas públicas, metodologias de atendimento na conjuntura da pandemia,
formas de escuta ativa e acolhedora, evitando o atendimento vexatório,
marcado por perguntas excessivas e solicitação de documentos irrelevantes
para a concessão de benefícios assistenciais, apenas para ilustrar.

É possível e necessário, com a agregação das forças institucionais e sociais,
construir uma base de informações para a análise dessas contingências, para
os estudos de viabilidades, pesquisas, boletins de vigilância socioassistencial
de maneira a organizar o combate à calamidade e suas graves consequências
sociais. O plano, e suas ações, devem partir das diretrizes do SUAS e definir
as estratégias de articulação das diferentes políticas sociais.

Não há previsão de repasses de recursos estaduais aos municípios para a
ação da Assistência Social, que estão desafiados a enfrentar com seus parcos
recursos o vertiginoso aumento da demanda pelos serviços e benefícios da
Assistência Social. Os valores repassados até o momento são aqueles
pactuados anteriormente à ocorrência da pandemia, que já eram ínfimos e
agora, ainda mais, não correspondem às necessidades trazidas por este
período atípico para as famílias catarinenses.

Vinculado ao Plano de Contingência é preciso debater  protocolos de
atendimento aos(as) usuários(as) considerando as diferentes realidades e
regiões do nosso estado.

É mais do que urgente o cofinanciamento estadual ocorrer de forma
congruente com a demanda estadual e ainda mais urgente que recursos
estaduais extraordinários para a Assistência Social sejam definidos e
repassados.

Temos a Lei do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS aprovada, mas
não temos repasse regular, automático, conforme preconiza a LOAS o que
prejudica, em muito, o cofinanciamento para a oferta dos serviços
socioassistenciais, responsabilidade dos três entes federativos.

Os recursos repassados aos municípios após o início da pandemia são
provenientes da esfera federal (Lei Complementar 173/2020) [2].

[2] A Lei Complementar 173/2020 trata de um Auxílio Financeiro, entregue pela União, aos Estados e aos
Municípios. A medida tem o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras e financiar ações de enfrentamento
a COVID-19. Saiba mais sobre a Lei 173/2020, clicando aqui
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0.78% 0,56% 0.57% 0,40% 0,36% 0,19%

Ao avaliar os recursos dessa área de política pública é possível verificar o
papel real desta política no bojo do desenvolvimento de Santa Catarina. Qual
a importância que ela tem para a gestão do estado. 

Para se ter uma ideia, neste ano de 2020, os municípios precisaram elaborar
7 Planos de Trabalho, sendo um para cada parcela repassada. Por falta de
planejamento e organização da gestão estadual, o município fica refém de
uma dinâmica que dificulta o recebimento e o uso desses recursos.

Entenda direitinho: o valor mensal a ser repassado aos municípios
catarinenses em 2020 equivalerá a R$11mil/mês. Nesta conta estão os
valores anuais pactuados (orçamento estadual) e mais as parcelas extras,
repassadas em função da Lei 173/2020 (repassados pelo governo federal).

Em relação ao automático, infelizmente, mesmo com a aprovação da Lei do
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS (que legisla o repasse regular e
automático no estado) ainda temos um processo moroso e cartorário de
entrega e elaboração de planos de trabalho. 

Do valor acima foram repassadas 5 parcelas e ainda estão programadas mais 2
a serem repassadas em novembro e dezembro. Esse repasse deveria ser
regular e automático, garantindo sua entrada nos fundos municipais de
Assistência Social, de janeiro a dezembro, conforme determina a LOAS!

Além de toda esta situação, as emendas parlamentares não impositivas
destinadas na LOA 2020 pela Sra.  Deputada Luciane Carminatti (trinta
milhões) e pelo Sr. Deputado Altair Silva (doze milhões), que foram
sancionadas pelo Governador não foram disponibilizadas aos municípios
catarinenses.

Outro argumento emblemático desta situação é o percentual dos recursos da
assistência social em relação a Receita Líquida Corrente (RCL) do estado, a
saber:  segundo dados de estudos efetivados pela ALESC (Gabinete Dep.
Luciane Carminatti).

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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É extremamente importante ter a
exata compreensão do seguinte: os
repasses somente foram garantidos a
partir do movimento das entidades
que defendem o SUAS no estado, com
o apoio de usuários (as),
trabalhadsres(as), gestores(as), com o
empenho da Frente Parlamentar em
Defesa do SUAS e do Comitê
SUASSC/COVID19:em dfesa da vida!



Esse quadro originou algumas reações importantes no âmbito do movimento
pelo fortalecimento da Assistência Social, onde se destaca o Abaixo Assinado
para a promulgação de projeto de lei de iniciativa popular que prevê a
aplicação de, no mínimo, 1% da Receita Liquida  Disponível do orçamento do
Estado para a Assistência Social. No rol de argumentos é possível ler que o
Abaixo Assinado surge como expressão de uma luta pois “apesar de todos os
esforços realizados pelos agentes públicos e militantes da área da Assistência
Social, ainda é visível a falta de investimento por parte do Estado para que
possamos de fato assegurar a Assistência Social como Política Pública
garantidora de direitos”[3].

AGREGAR FORÇAS E AMPLIAR O DIÁLOGO

É necessária e urgente esta articulação, não somente no período de pandemia,
mas durante toda a gestão desta política que é fundamental e que tem forte
traço intersetorial com as demais políticas. O que parece ocorrer hoje é que a
Assistência Social não representa uma política de importância no âmbito da
administração estadual, sendo precarizada em muitos aspectos. É só olhar
com atenção para a composição das equipes da Diretoria da Assistência
Social, extremamente fragilizadas, mais ainda do que aquelas da gestão
anterior estadual.

Responsabilizar-se pela disponibilização de equipamentos de proteção
individual para trabalhadores(as) e usuários(as) do SUAS nos
atendimentos presenciais: álcool em gel, máscara e demais materiais de
proteção contra a Covid19, em todos os atendimentos realizados de
forma presencial.

[3] Abaixo Assinado Movimento pelo Fortalecimento da Assistência Social no Estado de Santa
Catarina.Ver mais: https://lucianecarminatti.com.br/luciane-carminatti-recolhe-assinaturas-para-
aumentar-recursos-a-assistencia-social/

Algumas ações são urgentes, na compreensão do Comitê:

Espera-se que a gestão estadual da Assistência Social seja um canal
agregador e articulador , que fomente o diálogo e integração de todos os que
defendem a Política de Assistência Social. É disto que precisamos em Santa
Catarina!

Responsabilizar-se pela regionalização dos Serviços Socioassistenciais:
conforme a NOB SUAS/2012, quando a demanda e o custo dos
equipamentos não justifiquem sua implantação municipal, existe a
premissa legal da regionalização dos serviços por parte do Estado, e
infelizmente Santa Catarina não possui Plano de Regionalização para
serviços de média e alta complexidade e diagnósticos reais e fidedignos
destas informações, para que a SDS possa avançar neste plano e análise
da possibilidade em conjunto com os Municípios;
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FORTALECIMENTO DA DIRETORIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – DIAS/SDS

CONTROLE SOCIAL

PROTEÇÃO AOS/ÀS TRABALHADORES/AS DO SUAS

Para tratar a Assistência Social como prioridade, de acordo com o caráter de
política essencial atribuído pelo Decreto Federal, é preciso tratar a área
coerentemente com este status! Somente com a ampliação e qualificação das
equipes técnicas da Diretoria da Assistência Social – DIAS da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Social será possível o efetivo acompanhamento
e apoio técnico aos municípios , que é uma das responsabilidades precípuas
da gestão estadual. Já era uma necessidade apresentada anteriormente ao
período de pandemia pelos municípios e que foi severamente agravada
atualmente pela situação de calamidade.

É necessário e urgente a recomposição da equipe da DIAS e nas suas
gerências, bem como avançar na área meio garantindo que os recursos, em
especial aqueles que vem do governo federal, sejam executados.

O controle social é uma das potências do SUAS. Com uma função de extrema
importância para fiscalizar e interagir no desenvolvimento do sistema de
proteção social, é neste momento de excepcionalidade que o controle social
ganha contornos ainda mais especiais, precisando ser ‘reinventado’ numa
perspectiva não presencial, extremamente complexa tendo em vista a sua
missão.

Para garantir o controle social, monitoramento e planejamento das ações faz-
se necessário, por exemplo, defender e manter o calendário das Conferências
e a produção dos Planos Municipais e Estadual da Política de Assistência
Social, sendo os entes federativos responsáveis por instituir as estratégias
para que tal ocorra conforme a NOBSUAS.

No que se refere à aplicação dos recursos da Assistência Social, e na atual
conjuntura, os(as) gestores(as) devem favorecer estratégias para este fim,
visto que é obrigação dar visibilidade e transparência sobre a liberação e
aplicação dos recursos. A deliberação dos Conselhos Municipais e Estadual de
Assistência Social quanto à destinação dos recursos deve ser facilitada por
meio das novas tecnologias. Mas não só: é preciso resguardar a função legal
dos Conselhos neste momento de pandemia com relação às demandas do
SUAS.

Os trabalhadores(as) do SUAS requisitam urgentemente uma Nota Técnica
Orientadora aos(às) profissionais e gestores(as) municipais sobre as
estratégias de enfrentamento (proteção/prevenção) à Covid19. Segundo
alguns estudos já iniciados no âmbito do Comitê, os/as trabalhadores(as)
estão vivendo em risco e precisam ser protegidos(as).
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ACESSO DO USUÁRIO AO DIREITO

OS PLANOS PLURIANUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS NOVAS
GESTÕES MUNICIPAIS EM 2021

Além do que, o(a) trabalhador(a) tem o direito que seja emitida a
Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, quando ocorre a contaminação
de profissional do SUAS pelo coronavírus entre algumas ações necessárias
para a força de trabalho do SUAS.

É essencial que todos(as) os(as) trabalhadores(as) do SUAS tenham acesso
garantido aos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs , de acordo com o
grau de risco ao qual estão expostas as famílias e os(as) profissionais do
SUAS, sem o que o(a) trabalhador(a) permaneça em risco permanente estando
no local de trabalho.

Os(as) usuários(as) do SUAS estão expostos(as) a níveis gravíssimos de maior
vulnerabilidade como a fome, falta de habitação, sem acesso a itens para
cuidado e autocuidado e com as dificuldades ocasionadas pela
impossibilidade de convivência social. Os usuários e usuárias do SUAS
precisam ser ouvidos pela Política Pública de Assistência Social e o
cumprimento integral da Resolução CNAS 11/2015 deve ser respeitado.

As usuárias e usuários do SUAS denunciam a enorme burocratização para
recebimento de benefícios assistenciais. Apesar de o direito acatar a
autodeclararão, sem necessidade de apresentação de inúmeros documentos,
como título de eleitor(a), para comprovação da situação de vulnerabilidade,
ainda assim os usuários(as) têm muita dificuldade de acesso.

Não existe qualquer protocolo de 
atendimento as/aos usuárias/os 

específico para este momento de 
pandemia e estão ocorrendo 

atendimentos de forma vexatória 
e degradante.

As novas gestões municipais que tomarão posse em janeiro de 2021 têm a
tarefa de elaborar o Plano Plurianual – PPA – e Planos setoriais das políticas
sociais para o período 2022-2025. As referências a Política de Assistência
Social acima mencionadas devem ser necessariamente consideradas quanto:
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Reforça sobretudo a exigência do compromisso coletivo e intersetorial
com a intransigente defesa da vida e renova expectativas para que

sociedade e governo possam criar estratégias reais de garantia da proteção
social e do acesso à política de Assistência Social em Santa Catarina.

O Comitê SUASSC/COVID19: em defesa da vida!
reforça a função essencial que a Política de

Assistência Social tem neste momento
profundamente desafiador para toda a sociedade. 

A realização de um diagnóstico amplo das necessidades sociais ,
agravadas na conjuntura da pandemia, que devam ser contempladas
nos serviços de Assistência Social;

a viabilização de infraestrutura para o funcionamento do Conselho
Municipal de Assistência Social e a realização periódica das
Conferências Municipais de Assistência Social;

o respeito as decisões desses espaços de controle social e a
definição e recursos que venham a atender dignamente as
necessidades sociais.

COMITÊ SUASSC/COVID19: EM DEFESA DA VIDA!
Florianópolis, setembro de 2020

COMPARTILHE

DEFENDA O SUAS DE SANTA CATARINA

ESTE MANIFESTO

gestão agregadora e intersetorial de recursos físicos, financeiros,
tecnológicos, equipe técnica e entidades da sociedade civil;

a organização e recomposição de um quadro técnico efetivo por meio
de concurso público;
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