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Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

Área temática Assistência Social.

Descrição
Sistema público que organiza e financia os serviços socioassis-

tenciais no Brasil, a partir de um modelo de gestão participativo 

e descentralizado.

Objetivo geral
Garantir a proteção social de famílias e indivíduos em situação 

de vulnerabilidade ou risco social, por meio de serviços, progra-

mas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Objetivos específicos

 » Garantir acesso à renda à população em situação pobreza ou 

extrema pobreza, à população idosa e às pessoas em situação 

de deficiência sem condições de manter o seu próprio sustento 

ou serem mantidos por suas famílias.

 » Oferecer apoio para prevenção e superação de situações de 

fragilidade de relacionamentos familiares, sociais e comunitários, 

como consequência de situações de violação de direitos, tais 

como violência, abandono e negligência. 

 » Oferecer proteção em situações de extremo risco, como cala-

midades públicas. 

 » Ofertar serviços de acolhimento à população que está sem 

lar temporário ou permanentemente.

 » Facilitar o acesso das pessoas atendidas no SUAS aos ser-

viços das demais políticas setoriais, estabelecendo parcerias e 

articulações.

 » Atuar na mobilização e conscientização das comunidades no 

território.

Ano de início 2005.

Atores responsáveis
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS).

Outros atores  
envolvidos

 » Entes federativos (União, estados, municípios e Distrito Fede-

ral);

 » Conselhos de assistência social, comissões, conferências, 

fóruns, entre outros; 

 » Trabalhadores, usuários da política e entidades de assistência 

social. 
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Gestão e execução

Todos os entes federados têm a responsabilidade de cofinanciar 

e coordenar a política em seu âmbito de atuação.

 » É responsabilidade do governo federal, por meio do MDS, 

o estabelecimento de parâmetros nacionais para oferta dos 

serviços, mediante pactuação nas instâncias deliberativas, bem 

como a oferta de apoio técnico aos estados e o financiamento 

do Benefício de Prestação Continuada e do Bolsa Família.

 » São responsabilidades exclusivas dos estados a oferta de 

apoio técnico aos municípios, o cofinanciamento dos Benefícios 

Eventuais e oferta de serviços regionalizados. 

 » É responsabilidade dos municípios a implantação do SUAS 

e de seus serviços, com a respectiva execução dos serviços 

prestados aos cidadãos, de forma descentralizada e o cofinan-

ciamento dos Benefícios Eventuais.

A oferta dos seus serviços se dá nos seguintes equipamentos 

públicos: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); 

Centro para População em Situação de Rua (Centro POP) e nos 

equipamentos públicos não estatais, como por exemplo, as unida-

des de acolhimento Centros Dia e Residências Inclusivas.

A gestão das ações e a aplicação de recursos do SUAS são pac-

tuadas nas Comissões Intergestores Tripartite (CIT) e Bipartite 

(CIB). Esses procedimentos são acompanhados e aprovados 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e seus 

pares locais, que desempenham controle social. As transações 

financeiras e gerenciais do SUAS contam, ainda, com o suporte 

da Rede SUAS, sistema que auxilia na gestão, no monitoramen-

to e na avaliação das atividades.

Público-alvo
Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco 

social.

Critérios de seleção 
do público-alvo

Não existem critérios seleção do público atendido na Política de 

Assistência Social. Contudo, os grupos considerados em maior 

situação de maior vulnerabilidade e risco são priorizados no 

atendimento dos serviços.

Cobertura Nacional.
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Fontes de financiamento

Toda a sociedade financia a Política de Assistência Social, de 

forma direta e indireta, mediante recursos dos orçamentos da 

União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das 

contribuições sociais do empregador, do trabalhador, da receita 

de prognósticos e do importador.

Modelo de financiamento do SUAS: 

O financiamento é compartilhado entre a União, os estados e os 

municípios. O repasse ocorre na modalidade Fundo-a-Fundo, 

mediante Pisos de Proteção Social. Todos os entes federados 

devem prestar contas e tê-las aprovadas pelos Conselhos de 

Assistência Social.

Informações  
complementares

Mais informações podem ser obtidas por meio do link http://

www.mds.gov.br/assistenciasocial/.

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/

