
 

Subtema 01: Estratégias para a estruturação da gestão do trabalho no SUAS 

MUNICÍPIO 

Deliberação Deliberações da IX Conferência RESPONSÁVEL (eis) PRAZO 

01 

Implementar plano de formação e capacitação continuada permanente, estendido a todos os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de todos os níveis e áreas da rede pública e privada, considerando 
suas competências e áreas de atuação, oferecido em todas as regiões do município, que inclua e possibilite:  

a) Ampliação do atual plano de qualificação com vistas a atender todos os trabalhadores da rede pública e privada; Ampliação do atual plano de qualificação com vistas a atender todos os trabalhadores da rede 
pública e privada; 

b) Inclusão das horas nas capacitações específicas como hora trabalhada; 
c) Formas de subsídios a cursos de nível superior; 
d) Parcerias com instituições de ensino públicas e privadas; 
e) Oferecimento de bolsas de estudo para graduação e pós-graduação; 
f) Cursos voltados a temáticas específicas: atendimento a pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, população indígena, quilombola; imigrantes, etc.; 
g) Alinhamento sobre concepção de assistência social (fundamentos das políticas sociais e da política de assistência social) e a gestão do trabalho; 
h) Garantir espaços coletivos e paradas técnicas sistemáticas para discussão e troca de experiências em todas as unidades e serviços incluindo CRAS e CREAS; 
i) Preparação dos trabalhadores para o planejamento e execução dos serviços; 
j) Autonomia para a escolha dos  temas; 
k) Capacitação específica focada no atendimento à população; 
l) Conhecimentos tecnológicos e operativos focados no trabalho social; 
m) Formação para todos os níveis e funções (operacionais, orientadores, estagiários, agentes de proteção social, equipe técnica, assistente de coordenação, auxiliares administrativos, gerência, motoristas); 
n) Garantia de horas semanais da jornada de trabalho para capacitação. 

 
Estratégias para execução: Planejamento e implementação do Currículo de Formação e Capacitação Permanente. Busca de parcerias com demais entes federativos (Estado e União) para financiamento do plano. 
 

SMADS Curto 

02 

Ampliar o quadro de recursos humanos dos CRAS, CREAS e serviços conveniados, observando os seguintes critérios: 

a) Abertura de concursos públicos para a contratação dos trabalhadores da rede pública de todos os níveis e categorias; 
b) Garantia da proporcionalidade entre trabalhadores e atendimentos realizados, indicando o número máximo de famílias/serviços por técnico de acordo com a tipificação do serviço; 
c) Criação do cargo e contratação de advogado para os CREAS, conforme previsto na NOB-RH; 
d) Contratação de pedagogo e psicólogo e assistente social para os CCA, CJ, CEDESP, CRECI; 
e) Abertura de concurso público e nomeação em caráter de emergência para contratação de servidores públicos para os CRAS e CREAS em compatibilidade com as famílias referenciadas em cada território. 

Estratégias para execução: (a)Revisão das Portarias n. 46/47/SMADS/2010, de maneira participativa, com a promoção de audiências públicas e a participação dos usuários, organizações sociais e entidades de 
representação. (b) Adequação dos serviços oferecidos no município aos parâmetros mínimos da NOB RH no biênio 2012/2014 e à Classificação Brasileira de Ocupações. 
 

SMADS, Poder Executivo. Curto 

 
03 

 

Garantir o quadro de recursos humanos dos serviços socioassistenciais previsto nas Portarias, observando as especificidades de cada serviço e dos territórios atendidos, garantindo equipes transdisciplinares nos serviços 
da rede pública e privada. 
Estratégias para execução: (a) Revisão das Portarias n. 46/47/SMADS/2010, de maneira participativa, com a promoção de audiências públicas e a participação dos usuários, organizações sociais e entidades de 
representação; (b) incorporação das categorias profissionais previstas na Resolução CIT 17/2011.  
 

SMADS, COMAS, Poder 
Executivo. 

Curto 

  

PROPOR 2011  



 
04 

 

Elevar o percentual do orçamento total do município destinado à Assistência Social, garantindo o percentual de no mínimo 5% destinado a assistência social, garantindo recursos para: 
a) Contratação, capacitação e atualização salarial dos trabalhadores do SUAS  conforme o IPCA;  
b) Revisão da planilha de custos para os trabalhadores socioeducativos que contemple o acesso e permanência do trabalhador no equipamento, por meio de recursos destinados ao transporte e aumento do número 

de horas mensais de oficinas por oficineiros; 
c) Verba específica para capacitação garantida nos termos de convênio;  
d) Garantir o repasse na verba para contemplar o reajuste de salário dos trabalhadores;  
e) Garantir recursos para a efetivação das atividades pedagógicas;  

Estratégias para execução: Aumento do percentual orçamentário reservado à Assistência Social de 3% para 5%, garantindo recursos fixos para capacitação independente da dotação orçamentária necessária a execução dos 
serviços de proteção básica e especial (média e alta complexidade) e revisão das Portarias n. 46/47/SMADS/2010. 
 

Poder Executivo, Poder 
Legislativo, SMADS 

Curto 

 
05 

 

Ampliar os recursos destinados para a Assistência Social, garantindo o investimento em recursos humanos e infraestrutura, conforme propostas já aprovadas em Conferências anteriores e não implementadas. 
Estratégias para execução: Criação de legislação específica fixando em no mínimo5% o orçamento do município destinado para a Assistência Social 

SMADS, Poder Legislativo 
e Poder Executivo 

Curto 

 
06 

 

Definir, implementar e implantar Plano de Carreiras, Cargos e Salários, conforme previsto pela NOB RH, garantindo isonomia nos direitos trabalhistas e salariais entre todos os trabalhadores da rede socioassistencial pública e 
privada, e que estabeleça: 

a) Atualização e valorização salarial dos trabalhadores com a garantia da reposição de no mínimo o índice inflacionário anual; 
b) Redução de jornada de trabalho para 30h contemplando todos os trabalhadores do SUAS, sem redução salarial.  
c) os pisos e tetos salariais por função e/ou carreiras; 
d) a evolução na carreira via graduação, títulos ou tempo de serviço; 
e) a previsão de benefícios tais como: adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço e adicional de periculosidade; 
f) melhoria das condições de trabalho; 
g) Criação de seleção interna para cargos de chefia;  
h) atuar e prover de recursos às entidades conveniadas para que apliquem Plano de Carreiras, Cargos e Salários em condições de equiparação com a rede pública-estatal. 

Estratégias para execução: (a) Instituir mesa de negociação prevista na NOB/RH, de modo a garantir representação e participação no processo de definição do Plano de Carreira, Cargos e Salários; (b) Aprovar regulamentação 
normativa que defina os parâmetros do Plano de Carreiras, Cargos e Salários a ser adotado para os trabalhadores da rede pública e conveniada. 
 

SMADS, COMAS, Poder 
Executivo, Sindicatos, 
Organizações Conveniadas 

Curto 

 
07 

 

Garantir suporte e acompanhamento profissional especializado, para todos os trabalhadores da rede pública e conveniada, envolvendo atendimento psicológico e psicossocial, com vistas à: 
a) manutenção e valorização da saúde física e mental dos mesmos; 
b) prevenção dos riscos a que estão expostos; 
c) melhoria da atuação dos profissionais da Assistência Social junto aos serviços e usuários, contribuindo para o equilíbrio pessoal e redução das pressões do ambiente; 
Estratégias para execução:implantar sistema de acompanhamento profissional especializado, com atendimento psicológico e psicossocial para os trabalhadores da rede socioassistencial. 
 

SMADS, SMS Curto 

 
08 

 

Padronizar a infraestrutura das unidades, segundo normas técnicas garantindo acessibilidade segurança e instalações adequadas ao funcionamento de cada serviço conforme Tipificação Nacional.  
Estratégias para execução:Adequação das necessidades específicas de cada serviço, conforme preconizado pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

SMADS Curto 

 
09 

 

Garantir a criação de mecanismos que possibilitem a estruturação da gestão do trabalho e da política de Assistência Social para a gestão do território com  publicização dos dados na rede socioassistencial.  
Estratégias para execução:(a) Composição de quadro profissional para: gerir o Observatório das Políticas Sociais, Planejamento do território, monitoramento da rede socioassistencial e criação de um núcleo dosProgramas de 
Transferência de Renda no âmbito de abrangência de território dos CRAS. 
 

SMADS Curto 



Subtema 01: Estratégias para a estruturação da gestão do trabalho no SUAS 

ESTADO 

Deliberação Deliberações da IX Conferência RESPONSÁVEL (eis) PRAZO 

10 

Implementar, em parceria com o município, Plano Permanente de Formação Continuada, financiado pelo poder público estadual, disponibilizado para todos os trabalhadores de todos os níveis e ocupações, das redes pública e 
privada que compõem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para formação e atualização dos trabalhadores, que inclua e possibilite:  

a) Estabelecimento de parcerias com instituições de ensino públicas e privadas; 
b) Oferecimento de bolsas de estudo; 
c) Formações com foco no acolhimento inicial nas “portas de entrada” do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 
d) Promoção de fóruns permanentes para discussão e troca de experiências entre os trabalhadores. 

Estratégias para execução: Implementação da proposta de capacitação permanente dos trabalhadores sociais municipais, com financiamento da esfera estadual. Busca de parcerias com a União para financiamento do Plano. 
 

SEDS, CONSEAS, 
 Instituições de Ensino, e  
SEE 

Curto 

11 

Ampliar os recursos destinados para a Assistência Social, garantindo o investimento em recursos humanos e infraestrutura, conforme propostas já aprovadas em Conferências anteriores e não implementadas. 

Estratégias para execução: (a) Criação de legislação específica fixando em 5% o orçamento do Estado destinado para a Assistência Social. (b) Aumentar a participação do Estado no cofinanciamento dos serviços 
socioassistenciais para a contratação e capacitação de recursos humanos. 
 

SEDS Curto 

12 
 

Instalar, coordenar e manter um Sistema Estadual Informatizado, integrado e compartilhado com os municípios, com objetivo de compartilhar as informações existentes, disponibilizando o acesso a todos os cidadãos e que o 
sistema seja alimentado com:  

a) Banco de dados dos usuários; 
b) Dados dos serviços oferecidos; 
c) Banco de organizações conveniadas; 
d) Instrumentos de gestão do trabalho, para uso e suporte dos trabalhadores no planejamento e execução dos atendimentos. 

Estratégias para execução: implantar sistema de produção, sistematização e gestão de informações no nível estadual, integrado com os sistemas municipais. 
 

SEDS Curto 

  



Subtema 01: Estratégias para a estruturação da gestão do trabalho no SUAS 

UNIÃO 

Deliberação Deliberações da IX Conferência RESPONSÁVEL (eis) PRAZO 

13 

Ampliar o quadro mínimo e competências dos profissionais das equipes de referencia dos CRAS, CREAS e serviços da rede conveniada, observando as especificidades de cada território, especialmente das regiões 
metropolitanas. 

Estratégias para execução: Rever a NOB RH, garantindo: 

a) Contratação dos trabalhadores dos CRAS e CREAS via concurso público; 
b) Contratação dos trabalhadores da rede conveniada via CLT; 
c) Criação de quadro de RH específico para os Programas de Transferência de Renda; 
d) Aumento do número mínimo de profissionais das equipes de referência; 
e) Alteração nas exigências relacionadas às competências (formação e capacitação) dos profissionais nas equipes de referência; 
f) Inclusão de outras categorias no quadro mínimo de profissionais dos serviços conforme previsto na Resolução CIT 17/2011, e criação de novas categorias profissionais, tais como profissional de comunicação. 
g) Readequação da proporção entre número de trabalhadores versus usuários atendidos pelas redes pública e privada; 
h) Revisão da classificação de porte dos municípios; 

Revisão dos parâmetros mínimos estruturais e de recursos humanos, observando a multidisciplinaridade e as especificidades das regiões metropolitanas. 
 

MDS, CNAS Curto 

 

 


