
IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

PARANA

“Consolidar o SUAS e Valorizar seus 
Trabalhadores”



Síntese do processo de avaliação, 
considerando a realidade atual do SUAS 
por subtema, destacando os resultados 

alcançados e os resultados esperados, em 
cada esfera de governo.

Apresentado pelos conselheiros
de Assistência Social

Larissa Marsolik Tissot (Gov) e Patrick (ñGov)



Subtemas

1.Estratégias para a estruturação da gestão do trabalho no SUAS

2.Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

3.Fortalecimento da participação e do controle social.

4.A centralidade do SUAS na erradicação da extrema pobreza no 
Brasil.



Subtemas

1.Estratégias para a estruturação da gestão do trabalho no SUAS

2.Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

Larissa M.Tissot,
Conselheira Estadual de Assistência Social

Governamental



Subtema

ESTRATÉGIAS PARA A   ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS

Municípios

Resultados Alcançados
• Revisão da inscrição das entidades 

junto aos CMAS
• Preenchimento dos CENSO SUAS 

qualificando os conselhos e secretaria 
de assistência social

• Ampliação de Investimentos na 
Política de Assistência Social, através 
dos processos de expansão de 
recursos do MDS

• Melhoria dos serviços 
socioassistenciais e quadro de 
trabalhadores da assistência social 

• Implantação dos CRAS e CREAS
• Habilitação dos municípios
• Concurso público para compor a 

Equipe Técnica do CRAS.

Resultados Esperados
• Intensificação das políticas de 

capacitação e garantia de capacitação 
permanente: formação continuada e 
modular com previsão orçamentária, por 
nível de atuação e formação, por 
serviço

• Maior respaldo dos órgãos Estaduais
• Ampliação do quadro de recursos 

humanos para o aprimoramento das 
ações e serviços socioassistenciais;

• Co-financiamento para o piso salarial 
dos trabalhadores o SUAS e 
aplicabilidade do IGD envolvendo os 
usuários.



Resultados Alcançados
• Contratação de Equipe 

mínima exigida pela NOB-RH 
para CRAS

• Criação de Plano de carreira, 
cargos e salários em alguns 
municípios

• Debate sobre o assunto com 
esclarecimentos e dúvidas

• Boas práticas voltadas ao 
protagonismo do usuário

• Parcerias com outras  
Secretarias Municipais para 
Elaboração da política do 
SUAS

Resultados Esperados

• Melhorar as condições de trabalho e salários 
dos trabalhadores do SUAS.

• Contratação através de concurso público para 
o órgão gestor e equipamentos da Política de 
Assistência Social

• Implantação e implementação  da 
NOB/RH/SUAS nos municípios 

• Planos de carreira e salários justo para todo o 
Estado do Paraná

• Instalações adequadas para os CRAS e 
CREAS

• Composição das equipes de referência dos 
programas conforme NOB RH

• Criação de equipe técnica específica para a 
gestão do SUAS, conforme preconiza a 
NOB/RH

Subtema

Estratégias para a   estruturação da gestão do trabalho no SUAS.

Municipios



Resultados Alcançados

• Organização dos serviços 
socioassistenciais

• Instituição da casa dos 
conselhos com espaço 
próprio

• Ativação do FMAS

Resultados Esperados
• Ampliação dos equipamentos 

públicos de Proteção Social 
Básica e Especial, urbano e 
rural.

• Funcionamento de Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social

• Garantia de no mínimo 5% do 
orçamento municipal para a 
Assistência Social.

Subtema

Estratégias para a   estruturação da gestão do trabalho no SUAS.

Municípios



Resultados Alcançados
• Discussão do Plano Estadual de 

Capacitação
• Criação de Secretaria Específica para 

a Assistência Social
• Elaboração os instrumentos para 

realização do monitoramento e 
avaliação

• Espaços para discussão e suporte 
técnico aos municípios para 
aprimoramento da gestão da Política 
de Assistência Social

• Órgão Gestor Estadual da política de 
assistência social separado de outras 
políticas setoriais e autônomo na sua 
gestão

• Realização de concurso público para 
ampliação do quadro de profissionais 
da área social

Resultados Esperados
• Capacitação continuada dos trabalhadores, 

gestores e conselheiros no início do 
mandato, em cumprimento 

• Financiamento das equipes de trabalho
• Ampliação do quadro de recursos humanos 

na supervisão da Política de Assistência 
Social para uma melhor e mais efetiva 
abrangência do assessoramento ao 
município

Subtema

Estratégias para a   estruturação da gestão do trabalho no SUAS.

Estado



Resultados Alcançados

• Realização do 
monitoramento

• Capacitação para 
coordenadores e operados 
do CadUnico

Resultados Esperados

• Maior apoio do Estado no co-
financiamento de programas e 
serviços socioassistenciais.

• Cofinanciamento dos serviços 
socioassistenciais.

• Implantação da NOB-RH/SUAS.
•  Efetivação das suas atribuições 

em relação a proteção especial.
• Reestruturação  das equipes  

técnicas nos escritório regionais 
das SEDS

Subtema

Estratégias para a   estruturação da gestão do trabalho no SUAS.

Estado



Resultados Alcançados Resultados Esperados
• Qualidade nos serviços ofertados
• Recursos para construção de prédio 

próprio para o CRAS
• Recursos financeiros para o 

aprimoramento das ações e 
capacitação;

• Co-financiamento para contratação 
de profissionais e construção física 
do CRAS e CREAS

• Fiscalização sobre a composição das 
equipes de referência, implantação e 
funcionamento dos CRAS e CREAS.

• Realização de Concurso público para 
os profissionais que atuam no SUAS 
a nível estadual.

Subtema

Estratégias para a   estruturação da gestão do trabalho no SUAS.

Estado



Resultados Alcançados

• Aprimoramento do CENSO 
SUAS

• Implementação da rede SUAS
• Criação de mecanismos de 

monitoramento/ 
acompanhamento dos 
recursos físicos e financeiros 
repassados ao município

• Regulamentação da NOB/RH.
• Cofinanciamento dos 

serviçossocioassistenciais.
• Aprovação da lei que 

regulamenta o SUAS.
• NOB/SUAS

Resultados Esperados

• Garantir a efetiva aplicação da 
NOB/RH a nível Municipal, Estadual 
e Federal em toda sua amplitude, 
efetivando a qualificação e 
valorização de seus trabalhadores.

• Previsão de financiamento federal 
como complemento para 
pagamento dos funcionários do 
SUAS

• Publicizar a Política de Assistência 
Social com a elaboração de cartilha 
sobre o SUAS- Sistema Único de 
Assistência Social com a finalidade 
de expor os direitos e serviços aos 
usuários

Subtema

Estratégias para a   estruturação da gestão do trabalho no SUAS.

União



Resultados Alcançados

• NOB/RH
• Capacitação
• Expansão de co 

-financiamento para CRAS e 
CREAS.

• PL SUAS. 
• Implantação do PAIF e do 

CRAS.
• Definição dos trabalhadores 

que compõe o SUAS.
• Repasses de Recursos para 

a política do SUAS.
• Ampliação da cobertura do 

Programa Bolsa Família

Resultados Esperados
• Gestão dos recursos financeiros 

repassados ao município de acordo 
com as especificidades municipais

• Um piso nacional salarial compatível 
para os profissionais que atuam no 
SUAS.

• Maior flexibilidade na utilização dos 
recursos federais.

• Garantia de capacitação permanente 
para os trabalhadores da área social.

• Melhorar o acesso dos municípios 
com relação aos instrumentos 
operacionais do SUAS.

• Consolidação do SUAS.
•  Respeito as dificuldades e 

demandas dos municípios 
principalmente de pequeno porte I

Subtema

Estratégias para a   estruturação da gestão do trabalho no SUAS.

União



Resultados 
Alcançados

Resultados Esperados

• Recursos financeiros para o 
aprimoramento das ações e capacitação;

• Co-financiamento para contração de 
profissionais e construção física do CRAS 
e CREAS Garantia de capacitação 
permanente para os trabalhadores da 
área social.

• Melhorar o acesso dos municípios com 
relação aos instrumentos operacionais do 
SUAS.

• Consolidação do SUAS.

•  Respeito as dificuldades e demandas 
dos municípios principalmente de 
pequeno porte I

• Capacitação dos profissionais atuantes 
no SUAS.

•  Promulgação da Lei de 30h para todos 
os trabalhadores

Subtema

Estratégias para a   estruturação da gestão do trabalho no SUAS.

União



Subtema

 Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

Municípios

Resultados Alcançados
• Melhor acessibilidade nos equipamentos 

de Assistência Social.
• Intersetorialidade entre as Políticas 

Públicas municipais
• Realização de diagnóstico social das 

situações de vulnerabilidade social.
• Apresentação de informações sobre a 

realidade do município, estado e país.
• Os presentes na conferência adquiriram 

maior conhecimento sobre o SUAS.
• Qualificação continuada para acesso ao 

emprego; Articulação com empresas 
privadas para aborção de mão de obra;

• Debate sobre a realidade do município e 
de estratégias para minimizar as 
situações de vulnerabilidade existente.

• Programas Bolsa Família;

Resultados Esperados
• Ampliar a participação popular, 

mobilizando e capacitando 
principalmente os usuários para 
intervir nas decisões, avaliar e 
fiscalizar a política de assistência 
social, para que se realize 
trabalho conjunto com as demais 
políticas públicas.

• Contratação de assistente social 
em todas as entidades 
socioassistenciais com registro no 
CMAS.

• Promover e fortalecer o trabalho 
articulado e integrado, 
estabelecendo e/ou consolidando 
as redes sociais locais.



Resultados Alcançados

• Centralidade  dos serviços 
com base na família e no 
território

• Capacitação em conjunto 
com outros municípios

• Implantação, Estruturação, 
Implantação do CRAS

• Realização das atividades 
com famílias no CRAS

• Discussão e participação 
efetiva dos CMAS em todos 
os muncipios sobre a 
necessidade do 
reordenamento dos serviços 
socioassistenciais prestados.

Resultados Esperados

• Implantação de cursos de 
qualificação profissional para 
adolescente em situação de risco 
social e pessoal, através de 
programas voltados para inclusão 
na empresa e acompanhamento 
escolar

• Incentivo à qualificação dos 
serviços sociassistenciais, e 
implantação do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS).

• mapeamento da rede 
socioassistencial no município 
referenciado ao CRAS.

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

Municípios



Resultados Alcançados Resultados Esperados
• Construir o Plano Municipal de 

Assistência Social.
• Estruturação dos Equipamentos e das 

equipes técnicas.
• Realizar parcerias com os consórcios 

intermunicipais de assistência social.
• Atender a demanda com melhorias nas 

estruturas de equipamentos públicos, 
levando em conta as necessidades 
específicas municipais.

• Intersetorialidade entre secretarias 
municipais.

• Implantação da NOB/RH nas entidades.
• Ampliação da atuação da Assistência 

Jurídica;
• Ampliar os programas, projetos e 

serviços de Proteção Social Básica e 
Especial.

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

Municípios



Resultados Alcançados Resultados Esperados

• Ampliação dos equipamentos 
públicos de Proteção Social 
Básica e Especial, urbano e rural.

• Estimulo para as empresas 
municipais ofertam vagas de 
emprego para as pessoas dos 
programas sociais

• Criação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social

•  Contratação de Secretário próprio 
para a Assistência Social;

• Garantia de no mínimo 5% do 
orçamento municipal para a 
Assistência Social.

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

Municípios



Resultados Alcançados

• Co-financiamento para 
a construção de CRAS

• Capacitações sobre 
Orçamento Público.

• Tipificação Nacional 
dos Serviços 
Socioassistenciais

• Financiamento dos 
serviços de proteção 
especial

• Valorização da Política 
de Assistência Social

Resultados Esperados

• Aplicar recursos financeiros no 
aprimoramento técnico aos 
trabalhadores para que estes 
ofertem a comunidade um 
trabalho com qualidade.

• Capacitação dos profissionais da 
área da assistência social e 
saúde para atendimento as 
pessoas e familiares com 
dependência de substâncias 
psicoativas

• Suporte técnico para o 
equacionamento de dúvidas 
acerca do processo de 
reordenamento  e qualificação 
dos serviços socioassistenciais

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

Estado



Resultados Alcançados

• Assessoria técnica  do 
escritório regional na 
adequação dos municípios 
referente a Tipificação 
Nacional dos Serviços.

• Articulação e reuniões CIB, 
para consolidar o SUAS.

• Implantação de novos 
serviços, programas e projetos.

• Aplicação da Tipificação dos 
serviços sócioassistenciais 
junto aos serviços públicos e 
não governamentais.

Resultados Esperados

• Capacitação da equipe  técnica 
do CRAS.

• Implantar CREAS regionalizado.
• Capacitação das equipes do 

CRAS, òrgão Gestor e CMAS
• Implantação de Serviços 

regionalizados de média e alta 
complexidade.

• Co-financiamento para 
construção do CRAS e CREAS.

• Capacitação específica sobre o 
trabalho com  famílias no CRAS.

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

Estado



Resultados Alcançados Resultados Esperados

• Aumento de recursos para co-
financiamento de novos serviços.

• Monitoramento dos serviços 
sócioassistenciais.

• Capacitações para os trabalhadores nos 
diversos programas e projetos federais 
e estaduais.

• Apoio no fortalecimento da rede de 
Proteção Social em nível de Estado.

• Ampliação da cobertura do Programa 
Bolsa Família;

• Diminuição da desigualdade social.

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

Estado



Resultados Alcançados

• Ampliação de co-
financiamento para 
CRAS, CREAS e serviços 
socioassistenciais

• Material de apoio, 
informes disponibilizados 
pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social.

• Tipificação Nacional dos 
Serviços 
Socioassistenciais

Resultados Esperados

• Ampliação dos recursos do 
financiamento para os CRAS.

• Diminuir a idade de inclusão 
do BPC da pessoa idosa, de 
65 para 60 anos.

• Que o Plano Municipal de 
Assistência Social possa ser 
para 4 anos.

• Ampliação do percentual de 
investimentos financeiros 
para o reodenamento da 
qualificação dos serviços 
sociassistenciais.

• Suporte Técnico necessário

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

União



Resultados Alcançados

• Melhoria das 
informações dos 
programas e projetos 
desenvolvidos pela 
UNIÃO; Articulação e 
reuniões da CIT, para 
consolidar o SUAS.

• Ampliação da 
cobertura do Programa 
Bolsa Família;

• Diminuição da 
desigualdade social.

Resultados Esperados
• Respeito as dificuldades e 

demandas dos municípios, 
principalmente os de pequeno 
porte I.

• Ampliação do acesso ao Bolsa 
Família

• Apoio técnico para o 
desenvolvimento dos trabalhos.

• Criação de  orientações e 
descrição da operacionalização 
de cada serviço.

• Financiamento dos serviços de 
convivência e fortalecimento de 
vínculos para faixa etária de 06 
à 14 anos.

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

União



Resultados Alcançados Resultados Esperados
• Capacitação dos profissionais 

atuantes no SUAS.
• Promulgação da Lei de 30h para 

todos os trabalhadores do SUAS

• Dedução de impostos para as 
empresas que oferecem vagas de 
empregos para população dos 
programas sociais.

• Alteração dos critérios para 
mensuração da pobreza, tendo 
como critério também o acesso aos 
direitos sociais.

• Dedução de impostos para as 
empresas que oferecem vagas de 
empregos para população dos 
programas sociais.

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

União



Resultados Alcançados Resultados Esperados

• Alteração da legislação que trata do BPC, 
diminuindo a renda mensal para ½ 
salário mínimo e o BPC idoso para 60 
anos de idade.

• Efetivação de políticas públicas que 
oportunizem a superação da pobreza e 
diminuição destes índices. 

• Efetivação do SUAS e de outras políticas 
para a garantia dos direitos dos usuários.

• Incentivo para a realização de ações 
articuladas entra as várias políticas 
públicas, visando a erradicação da 
pobreza.

• Efetivação de políticas que oportunizem 
a superação da pobreza e diminuição e 
das desigualdades sociais.

Subtema

Reordenamento e qualificação dos serviços socioassistenciais

União



Subtemas

3.Fortalecimento da participação e do controle social.

4.  A centralidade do SUAS na erradicação da extrema pobreza
      no Brasil.

Patrick Reason,
Conselherio Estadual de Assistência Social,

Não Governamental
(Entidades)



Subtema

 Fortalecimento da participação e do controle social.

Municípios

Resultados Alcançados

• Repasse de recursos para a 
realização de: Conferências 
Municipais, Reuniões dos 
Conselhos Municipais;

• Fortalecimento dos usuários nos 
espaços de controle social;

• Ampliação da participação dos 
Conselhos na fiscalização das 
ações;

• Reuniões abertas realizadas pelo 
CMAS para orientação e 
capacitação das entidades;

Resultados Esperados
• Capacitação Continuada aos 

servidores, conselheiros e 
entidades;

• Incentivar a participação da 
população da população em 
espaços de controle social;

• Divulgação na mídia local dos dias 
em que acontecem as reuniões;

• Descentralizar as reuniões para os 
bairros e comunidades do interior, 
afim de garantir a participação da 
população

• Fortalecimento da rede de serviços 
sócioassistenciais;

• Divulgação dos direitos, programas 
e serviços de assistência social à 
população;



Subtema

 Fortalecimento da participação e do controle social.

Municípios

Resultados Alcançados

• Capacitações pontuais para, 
servidores e conselheiros 
municipais;

• Inclusão do usuário na 
composição do CMAS;

• Maior contato entre entidade 
e organizações sociais com o 
órgão gestor.

Resultados Esperados

• Cumprimento das atribuições do 
CMAS;

• Mapeamento das entidades e 
organizações que atuam no 
município.

• Divulgação das ações das entidades 
de assistência social.

•  Aumentar o tempo de mandato dos 
conselheiros para quatro anos; 

• Criar um espaço no CRAS para que a 
população possa avaliar os pontos 
positivos e negativos dos serviços 
prestados.

• Incentivar a participação da 
população na efetivação do SUAS 
(Sistema Único de Assistência 
Social).



Resultados Alcançados

• Capacitações pontuais 
aos servidores e 
conselheiros;

• Controle Social sobre a 
gestão do trabalho do 
SUAS;

• Fortalecimento da 
participação dos usuários 
em espaços de controle 
social;

• Efetivação da Política de 
Assistência Social;

• Fiscalização dos 
Conselhos Municipais.

Resultados Esperados
• Capacitação continuada de 

conselheiros e gestores;
• Participação do usuário em espaços 

de controle social da Política de 
Assistência Social;

• Gestão transparente em relação às 
estratégias e a execução da Política 
de Assistência Social;

• Avaliação, monitoramento e 
orientação.

• Descentralização das reuniões para 
todas as regiões do Estado, a fim 
de garantir uma maior participação 
da população nas reuniões;

• Aumentar o tempo de mandato dos 
conselheiros para quatro anos.

Subtema

 Fortalecimento da participação e do controle social.

Estado



Resultados Alcançados

• Capacitações pontuais aos 
servidores e conselheiros;

• Controle Social sobre a 
gestão do trabalho do 
SUAS;

• Transparência no repasse 
de recursos;

• Efetivação da Política 
Nacional de Assistência 
Social;

• Inter relação entre CNAS e 
CMAS.

Resultados Esperados

• Capacitações continuada dos 
conselheiros e gestores;

• Monitoramento do repasse de 
recursos;

• Gestão transparente em relação as 
estratégias e a execução da Política 
de Assistência Social.

• Aumentar o tempo de mandato dos 
conselheiros para quatro anos;

Subtema

 Fortalecimento da participação e do controle social.

União



Resultados Alcançados

• Capacitação para o 
CAD-ÚNICO;

• Criação e implantação 
dos serviços e 
programas que 
possibilitam a 
erradicação da 
pobreza.

Resultados Esperados

• Ampliação e implementação de 
políticas de Inclusão Produtiva da 
população em situação de 
extrema pobreza;

• Incentivo à criação de novos 
programas e parceria com os 
municípios;

• Aumento do repasse de recursos;
• Alteração da legislação que trata 

do BPC, alterando o limite mínimo 
da percapita para ½ do salário 
mínimo e a idade mínima de 
idosos para 60 anos. 

Subtema

 A centralidade do SUAS na erradicação da extrema pobreza no Brasil.

Estado



Subtema

 A centralidade do SUAS na erradicação da extrema pobreza no Brasil.

Municípios

Resultados Alcançados

• Atendimento sócioassistencial 
descentralizado (urbano/rural);

• Utilização do diagnóstico social para a 
identificação e planejamento no 
combate à extrema pobreza;

• Implementação de programas e 
projetos socioassistenciais;

• Diminuição nos repasses de benefícios 
eventuais;

• Implementação de equipe de 
atendimento do CAD Único e ampliação 
do mesmo;

• Avanço na integração da rede das 
políticas públicas;

• Fortalecimento dos programas voltados 
aos adolescentes, programas de 
transferência de renda às famílias;

• Cursos de inclusão produtiva realizados 
em parcerias;

•  Transição  da gestão inicial para 
gestão básica;

•  Implantação da informatização dos 
dados de atendimento da população.

Resultados Esperados
• Ampliar a participação popular, -Aumento e 

melhoria de Infraestrutura para o 
atendimento sócioassistencial;

• Traçar um perfil das famílias atendidas, 
verificando suas necessidades;

• Mapeamento das famílias com busca ativa 
pafra inserção no CAD Único;

• Ampliação do acesso da população aos 
serviços socioassistenciais;

• Articulação dos programas de transferência 
de renda com as demais políticas públicas;

• Implementação do Plano Brasil sem Miséria 
com capacitação para os técnicos;

• Ampliação do orçamento da assistência 
social;

• Implantação de monitoramento de ações e 
resultados das políticas sociais, apontando 
as comunidades e as localidades com maior 
vulnerabilidade;

• Autonomia do município na gestão dos 
recursos.



Resultados Alcançados

• Articulação dos programas de 
transferência de renda com as 
políticas de geração de trabalho e 
renda;

• Diminuição da pobreza conforme 
dados estatísticos do IBGE;

• Maior incentivo nos programas 
sociais e nas diretrizes da 
assistência social;

• Ampliação do valor do benefício 
do programa de transferência de 
renda.

Resultados Esperados

• Efetivação do Plano Brasil 
sem Miséria com avaliação 
e fiscalização dos 
municípios;

• Maior visibilidade das 
realidades municipais;

• Capacitações como critério 
para permanência em 
programas  de 
transferência de renda;

• Aumento de financiamento.

Subtema

 A centralidade do SUAS na erradicação da extrema pobreza no Brasil.

União



FIM...
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