
INFORMATIVO

SUAS, CRAS, CREAS 

O que é o SUAS?

                        Sistema Único da Assistencia Social (SUAS) constitui-se na regularização e 

organização em todo território nacional das ações sócio-assistênciais. Ações essas, baseadas nas 

orientações  da nova Política Nacional  de Assistência  Social  (PNAS). Os serviços,  programas e 

benefícios  tem como objetivo atender às famílias,  seus membros e indivíduos, estando as suas 

ações  focadas  no  deseenvolvimento  das  potencialidades  de  cada  um  e  no  fortalecimento  dos 

vínculos familires.

                          Nesta concepção,  o SUAS é a organização de uma rede de serviços, ações e  

benefícios de diferentes complexidades que se reorganizam por níveis de proteção social: Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial.

Proteção Social Básica
                    

                                - Objetiva prevenir as situações de risco através do desenvolvimento de  

potencialidades  e  aquisições,  destinado  a  população  em situação  de  vulnerabilidade  social,  em 

decorrência da pobreza, privação, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de 

vínculos afetivos relacionais (discriminações etárias, étnicas, de gênero, ou por deficiências).

                               - Os serviços, projetos e benefícios da rede de proteção básica são desenvolvidos 

nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.

O que é o CRAS?
− É  uma  unidade  pública  estatal,  localizada  em  áreas  de 

vulnerabilidade social;

− Realiza serviços de proteção social básica;

− Trabalha  na  pespectiva  da  prevenção  e  minimização  e/ou 

superação das desiguldades sociais;

− Organiza  e   coordena a  rede  de  serviços  sócio  assistencias 

locais;

 



Ações 
                      O CRAS desenvolve ações de inclusão sócio-familiar-comunitário através de:

                                                 •Acolhida e recepção 

•Escuta e encaminhamento 

•Oficinas de geração de renda 

•Grupos diversos (criança, adolescente, adulto e idoso)

Quais os Programas Desenvolvidos?
                                                                

                                                               - PAIF – Programa de Atenção Integrado às Famílias

                                                               - Bolsa Família

                                                                - Proteção Social Básica a Infância e Juventude

                                                               - Agente Jovem

                                                                - Proteção Social Básica a Pessoa Idosa

                                                                - Proteção Social Básica a Pessoa com Deficiência

                               

Proteção Social Especial ( Média e Alta Complexidade)

− Destina-se a família e indivíduos em situção de risco pessoal 

ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

− Diferente  da  Proteção  Socail  Básica  que  tem  um  caráter  preventivo,  a  PSE  atua  com 

natureza protetiva.

− As atividades da Proteção Especial são diferenciadas de acordo com níveis de complexidade 

(média ou alta) e conforme a situação vivenciada pelo indivíduo ou família.

− Os  serviços  de  PSE  atuam  diretamente  ligados  com  o  sistema  de  garantia  de  direito, 

exigindo um gestão  mais  complexa  e  compartilhada  com o poder  judiciário,  Ministério 

Público e com outros órgãos e ações do Executivo.

− Na PSE estão inseridos  os  Centros  de Referência  Especializada de Assistência  Social  – 

CREAS.

O que é o CREAS? 



                                                     - É uma unidade pública e estatal, integrante do Sistema 

                                                                Único de Assistência Social – SUAS.

− Os serviços ofertados nos Creas devem ser desenvolvidos de 
modo articulado com a rede de serviços da assistência social, 
órgãos de defesa de direitos e das demais políticas públicas.

                                                  
                                                             - Presta serviços especializados e continuados a famílias  e

                                                                 indivíduos  com seus direitos violados por ocorrência de:

                                                                                                             

                                                                                                             - Negligência e abandono;

                                                                                                             - Ameaças e maus tratos;

                                                                                                             - Violações Físicas e psíquicas

                                                                                                             - Discriminações Sociais    

Quais os Programas Desenvolvidos?

                                                   - (PETI) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

                                                     -  Programa de combate ao abuso e à exploração                   

                                                        sexual de crianças e adolescentes.

                                                     - Proteção Social à pessoa com deficiência

                                                      -Rede Abrigo -  Proteção Social Especial a criança, ao adolescente 

                                                       e  à juventude. 

                                                      -  

Ações
• Promove campanhas educativas:

•  Capacita profissionais de saúde, educação e conselheiros tutelares para 

prevenção e combate a violência contra crianças e adolescentes;

• Realiza cursos de inclusão produtiva para adolescentes e famílias;

• Realiza seminários que combatem qualquer tipo de violência a indivíduos 

e grupos 


