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ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NOSSO
ESTADO

DOCUMENTO



Segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS – 2004) este campo
de direito público tem como uma de suas diretrizes a descentralização
político-administrativa, sendo a sua execução de responsabilidade dos três
entes federados, união, estados e municípios. No caso dos estados, é
obrigação legal realizar, entre outras medidas: o cofinanciamento através de
repasse de recursos aos seus municípios; o apoio técnico aos municípios na
estruturação e implantação de seus sistemas municipais de Assistência Social;
a instalação e coordenação de sistema estadual de monitoramento e avaliação
das ações da Assistência Social, de âmbito estadual e regional; o plano de
educação permanente sobre o Sistema Único de Assistência Social;  a
regionalização dos serviços socioassistenciais e outras.  

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.
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A Assistência Social como política de proteção social
configura um novo patamar no campo dos direitos sociais.
Desde a sua regulamentação na Constituição Federal de
1988, Lei Orgânica de Assistência Social (1993) e demais
legislações, esta política pública significa a garantia a
seguranças sociais essenciais para todos(as) que necessitam
de proteção social. 

A Assistência Social é direito do cidadão e dever do Estado,
é Política de Seguridade Social não contributiva, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas da população.

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.

Com os impactos da crise social/econômica/política que assola nosso país,
estados e municípios brasileiros, aprofundada pela pandemia em curso no
mundo, a realidade de milhares de brasileiros(as) tem sido de
empobrecimento, falta de condições básicas e dignas de vida. 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
e os desdobramentos da crise que vivenciamos.



RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO
É 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. A Lei
do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS aprovada em 2019,
estabelece o repasse de recurso do estado aos municípios seja realizada de
maneira regular e automática, conforme preconiza a LOAS, entretanto não é
executado, o que prejudica, em muito, o cofinanciamento para a oferta dos
serviços socioassistenciais.

A Frente Catarinense em Defesa do
SUAS, tem como objetivo a defesa

do SUAS em âmbito catarinense. O
objetivo deste documento é

apresentar as(aos) candidatas(os) de
Santa Catarina na próxima gestão

governamental, as principais
ações/demandas necessárias para

aprimoramento, avanço e execução
da Política de Assistência Social em

Santa Catarina. 
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A SEGUIR, APRESENTAMOS AS LEGÍTIMAS 
DEMANDAS DO COLETIVO QUE DEFENDE A PROTEÇÃO

SOCIAL PARA TODOS OS CATARINENSES, CHAMANDO OS
CANDIDATOS A ATUAR NESTA DIREÇÃO :

Não há previsão de percentual mínimo de recursos estaduais aos
municípios para a execução e financiamento anual da Assistência

Social. Municípios estão desafiados a enfrentar com seus escassos
recursos o vertiginoso aumento da demanda pelos serviços e 

benefícios da Assistência Social.
 

Reivindica-se a destinação de porcentagem mínima do Governo
Estadual para a Política de Assistência Social em Santa Catarina,

considerando que esta é uma política pública de caráter essencial
que atende a população vulnerável em todos os aspectos e que atua

para a garantia de seus direitos. 

Estamos na luta pelo conjunto de assinatura no abaixo assinado para
protocolar Lei de Inciativa Popular para vincular, no mínimo, 1% (um por
cento) da Receita Líquida Disponível (RLD), a exemplo de quem já recebe:
Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério
Público e Universidade do Estado sob o argumento de que a Política de
Assistência Social irá finalmente dispor de orçamento para suas importantes
tarefas.

É PAPEL DO ESTADO COFINANCIAR 
ESTA POLÍTICA PÚBLICA! 

TÁ NA LEI!



 
  Ano

  

 
  RCL – previsão
  em cada LOA

  

 
  Recursos para  a

assistência social –
  previsão em cada

  LOA

 
  Percentual dos

  recursos da
  assistência social em

  relação a RCL
  

 
  2015

  

 
  20.144.756,915

  

 
  157.329.208

  

 
  0,78%

  

 
  2016

  

 
  21.715.594.564

  

 
  123.713.981

  

 
  0,56%

  

 
  2017

  

 
  22.451.974.876

  

 
  129.301.505

  

 
  0,57%

  

 
  2018

  

 
  23.056.425.936

  

 
  92.087.844

  

 
  0,40%

  

 
  2019

  

 
  24.371.366.493

  

 
  88.846.810

  

 
  0,36%

  

 
  2020

  

 
  25.555.882.607

  

 
  50.517.272

  

 
  0,19%

  

 
  2021

  

 
  26.059.683.837

  

 
  71.922.602

  

 
  0,27%

  

 
  2022

  

 
  32.790.185.443

  

 
  57.983.777

  

 
  0,18%
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A SITUAÇÃO NO ESTADO DE SC ESTÁ 
CADA VEZ PIOR NO QUE SE REFERE AO COFINANCIAMENTO, SENDO UM DOS

ESTADO QUE MENOS FINANCIA PROTEÇÃO SOCIAL:

Fonte: LOA, vários anos. Fonte orçamentária 08 (Assistência Social
Produção: Juliano Goularti



Infelizmente Santa Catarina não há nenhum serviço regionalizado. É
necessário garantir a efetivação do Plano de Regionalização da Média
Complexidade (CREAS regionais) apresentado pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social – SDS em 19 de agosto de 2022 em Ituporanga, o
qual foi pactuado entre estado e municípios a apresentação da proposta de
regionalização. É necessário avançar em 2023 com a implantação deste
serviço, conforme Plano apresentado pelo Estado.

REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS: 
O estado de Santa Catarina deve 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.

Já a regionalização da Alta Complexidade do SUAS (serviços de acolhimento),
se faz urgente apresentação de plano e proposta de efetivação, considerando
aos elevados índices de demandas em todo território catarinense, e a pouca
oferta de serviços para atendimento a estas demandas. 

É necessário e urgente uma nova estrutura para a Assistência Social no
estado. Santa Catarina tem mais de 500 mil famílias cadastradas no Cadastro
Único e metade dessas família em situação de pobreza e extrema pobreza e
isto significa quase 1,5 milhões de famílias vivendo em condições
insatisfatórias. 
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FORTALECIMENTO DO LÓCUS INSTITUCIONAL DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. 
Hoje a gestão da Política de Assistência Social está localizada na Diretoria de
Assistência Social (DIAS) no bojo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social (SDS). 

É preciso recompor não somente a estrutura mas as equipes dos
trabalhadores/as que fazem a gestão estadual da Assistência Social, com
profissionais específicos e com formação na área. 

Para tratar a Assistência Social como prioridade, de acordo com o caráter de
política essencial, é preciso tratar a área coerentemente com este status. 

Somente com a ampliação e
qualificação da estrutura institucional

da Assistência Social no estado, será
possível o efetivo acompanhamento e

apoio técnico aos municípios, que é
uma das responsabilidades precípuas da

gestão estadual. 

 Esta já era uma necessidade
apresentada anteriormente ao
período de pandemia pelos
municípios e que foi
severamente agravada pela
situação de calamidade.



CONTROLE SOCIAL 
O controle social é uma das potências do SUAS. 

Tem uma função de extrema importância para fiscalizar e interagir no
desenvolvimento do sistema de proteção social. 

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.

Os Fóruns de Usuários, Trabalhadores e Entidades precisam ser reconhecidos
e respeitados pelo ente estadual de forma a exercerem o Controle Social!
Esses coletivos lutam incessantemente e de maneira coesa por um SUAS
público e de qualidade!

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.

Não é possível que a indicação de
Secretários/as Estaduais dessa área
sejam pessoas que não conhecem a
Assistência Social, que não tem interesse
em alavancar esse direito no território
catarinense e para sua população!

CANDIDATO!

É preciso reconhecer a intensa luta e
organização desses Fóruns no estado
de Santa Catarina, com destaque ao

Fórum Estadual dos Usuários do
SUAS, que mobiliza os municípios
catarinenses a estabelecerem seus

fóruns municipais, o que é uma força
viva da articulação em torno dos

seus direitos!



ACESSO DO USUÁRIO AO DIREITO E SERVIÇOS DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
É necessário garantir as(aos) usuários/as do SUAS em toda Santa Catarina o
atendimento aos serviços socioassistenciais, bem como os benefícios
garantidos e ofertados por esta política, sem entraves que tornem difícil o
acesso da(o) usuária(o) a seu direito.

O usuário/a do SUAS deve ter assegurado o amplo acesso às unidades da
Assistência Social, não pode permanecer refém da inoperância e da falta de
compreensão da Assistência Social como dever do estado: são famílias e
pessoas a quem a Constituição Federal reconheceu como sujeitos de direitos!

A acessibilidade é indispensável para este acesso, bem como às novas
tecnologias na área do SUAS, fazendo com que o usuário tenha cada vez mais
estratégias de participaçao!  
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AGREGAR FORÇAS E AMPLIAR O
DIÁLOGO
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. 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.

Esperamos que as novas (os) membros do Governo Estadual
de Santa Catarina e os novos parlamentares considerem o
papel central da Política de Assistência Social na vida dos

catarinenses e com a importância que esta merece, e que os
tópicos acima apresentados estejam no Plano de Governo

de todas (os) eleitas(os) em 2022, fazendo de Santa Catarina
referência na execução da Assistência Social. 

Reforça-se 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.

Florianópolis, setembro de 2022
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