
Dimensão 1 Prioridades para o Município Prioridades para o Estado e União 

Dignidade Humana 
e Justiça social: 

princípios 
fundamentais para 
a consolidação do 

SUAS no pacto 
federativo. 

Ampliar a rede socioassistencial através de mapeamento qualitativo para atender as 
demandas específicas de cada região, permitindo autonomia da gestão financeira aos 

equipamentos e garantindo os investimentos adequados às necessidades de cada 
território. 

Estado: Ampliar o conhecimento da população sobre seus direitos, tanto dentro dos 

serviços e das comunidades quanto através da divulgação em meios de comunicação 
de massa, objetivando consolidar a informação de que todo cidadão tem direito a uma 

vida digna. 

Fortalecer, expandir, fiscalizar o trabalho intersetorial, garantindo o atendimento ao 
indivíduo em sua totalidade. 

União: Consolidar a Assistência Social como política pública de direito, assegurando o 

orçamento adequado, ampliando a rede a destinação de recursos, assim como a 
diminuição da burocracia e das condicionalidades para inclusão nos PTR’s. 

Dimensão 2 Prioridades para o Município Prioridades para o Estado e União 

Participação social 
como fundamento 
do pacto federativo 

no SUAS 

Formação e capacitação continuada dos trabalhadores e gestores do SUAS, visando 
um maior entendimento e apropriação da política de Assistência Social; favorecendo 

maior participação destes trabalhadores e por conseguinte, como agente multiplicador, 
fomentar a participação da população atendida. 

Estado: Implementar capacitação sobre princípio do controle social para os 
trabalhadores do SUAS.  

 
 

Ampliar a divulgação sobre a política de Assistência Social e dos espaços 
participativos, por meio de veículos midiáticos e campanhas publicitárias, para 

viabilizar o acesso dos usuários à política. 

União: Ampliar o orçamento da Assistência Social para 5%, garantindo que parte 
deste repasse seja destinado a capacitação continuada para os trabalhadores do 

SUAS.  

Dimensão 3 Prioridades para o Município Prioridades para o Estado e União 

Primazia da 
responsabilidade 

do Estado: por um 
SUAS Público, 

Universal, 
Republicano e 

Federativo 

Aprimorar a normatização, monitoramento e fiscalização dos serviços, programas e 
benefícios previstos no SUAS, com o objetivo de garantir o direito dos usuários, 

preservar a integridade do trabalhador público e conveniado, e possibilitar o controle 
social da política de Assistência Social. 

Estado:  Ampliar o percentual do orçamento destinado a Assistência Social para os 
munícipios, visando a ampliação da rede socioassistencial. 

Ampliar o orçamento da Assistência Social para 5%, visando a aprovação em 2016 
pelo Poder Legislativo e implementação em 2017. 

União: Ampliar o percentual do orçamento destinado a Assistência Social para os 
munícipios, visando a ampliação da rede socioassistencial. 

Dimensão 4 Prioridades para o Município Prioridades para o Estado e União 

Qualificação do 
Trabalho no SUAS 
na consolidação do 

Pacto federativo 

Garantir a capacitação continuada para todos os profissionais do quadro de RH dos 
serviços de Assistência Social da rede pública e conveniada. 

Estado: Garantir a parceria do Governo do Estado com os munícipios para formação 
continuada e permanente dos trabalhadores do SUAS, por meio das FATECs e 

universidades públicas, com maior repasse de verba por parte do Governo do Estado. 

Garantir a articulação intersetorial entre a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social e as demais secretarias das outras políticas públicas, de 

forma a implementar e fortalecer as parcerias em busca da efetividade dos direitos 
socioassistenciais. 

União: Ampliar os recursos destinados à capacitação dos trabalhadores dos serviços 
socioassistenciais, estabelecendo junto às demais instâncias federativas orientações 
para construção de plano de carreira, com valorização dos trabalhadores, ampliação 
dos quadros de RH, criação do cargo de coordenador pedagógico e atenção especial 
às novas profissões (músico terapeuta, terapeuta ocupacional, economista doméstico, 

antropólogo, etc). 

Dimensão 5 Prioridades para o Município Prioridades para o Estado e União 

Assistência Social 
é direito no âmbito 
do pacto federativo 

Promover a formação das políticas públicas entre os profissionais dos serviços 
socioassistenciais, para garantir a qualidade de atendimento ao usuários, visando a 

garantia de direitos 

Estado: Repasse maior de recursos financeiros para ampliação da qualidade dos 
serviços do SUAS. 

Fortalecer o diálogo entre as diversas políticas públicas (saúde/educação/ 
assistência/habitação etc) para ações mais integradas buscando efetivação da Política 

da Assistência Social. 

União: Criação de campanha nas grandes mídias, divulgando os serviços prestados 
pelo SUAS, levando o conhecimento e acesso a direitos. Integra a campanha: projeto 

gráfico e de desenvolvimento de palestras a ser  articulado com o Ministério da 
Educação. 

 


