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1 Apresentação 

 

Entender a profissionalização da Política de Assistência Social, a partir de princípios e 

diretrizes que garantam a qualidade dos serviços socioassistenciais disponibilizados à sociedade, 

bem como estabelecer uma estrutura de trabalho e um quadro de pessoal valorizado e qualificado 

para atuar no Sistema Único de Assistência Social - SUAS são fundamentos primários deste 

plano. 

O Plano Municipal da Gestão do Trabalho do SUAS é a representação da condição atual 

da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, no que se refere às demandas e 

incumbências da Gestão do Trabalho. Nele são apresentadas informações técnicas e operacionais 

que se traduzem no diagnóstico situacional, através do qual foi possível o planejamento de 

estratégias de atuação, com proposição de assegurar o que se preconiza na Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS e 

demais legislações vigentes no âmbito da assistência social.  

 Este instrumento caracteriza-se pelo caráter de efetivação e avanços da política de 

Assistência Social, considerando especialmente os anseios e necessidades dos trabalhadores, 

constituído em um processo de trabalho participativo, interdisciplinar e democrático, que 

possibilite esforços conjuntos e sistematizados no atendimento das propostas nele elencadas. 

A implementação da gestão do trabalho no SUAS pressupõe processos unificados e de 

construção coletiva na definição de requisitos, competências e perfis profissionais para o 

desenvolvimento de funções correspondentes aos controles democráticos, às responsabilidades de 

gestão e ao atendimento prestado, bem como na promoção de condições condignas de trabalho. 

Tais concepções preconizam o processo de conquista progressiva de relações de trabalho estáveis 

e protegidas, bem como de condições institucionais para a realização das atividades necessárias 

na consecução dos objetivos do projeto político do SUAS. 
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2 Introdução 

 

A Gestão do Trabalho se insere conforme a lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 - que 

dispõe sobre a organização da assistência social - como função essencial que deve compor a 

Gestão da Política de Assistência Social. Também coadunam a tal legislação a Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS e, no âmbito 

municipal, a lei n. 6.222, de 4 de junho de 2019 que organiza a Assistência Social, em Campo 

Grande/MS. 

Constitui-se em área estratégica para o aprimoramento desta política pública, 

compreendendo o planejamento e a execução das ações relativas à valorização do trabalhador e à 

estruturação institucional dos processos de trabalho, no âmbito municipal. O público envolvido 

na Gestão do Trabalho do SUAS são todos os atores da assistência social, trabalhadores com 

ensino fundamental, médio e superior que atuam na rede socioassistencial governamental e as 

não governamentais inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, assim como 

nos órgãos gestores e nas instâncias de controle social, no exercício de suas competências e 

responsabilidades. 

A Gestão do Trabalho no SUAS prevê a criação e a manutenção de estruturas de 

referência técnica e institucional para a orientação e o apoio permanentes; a regulamentação de 

aspectos relacionados ao trabalho na Assistência Social a serem pactuados e submetidos ao 

controle democrático da sociedade civil organizada; atuação nas mesas de negociação e nos 

conselhos e instâncias de pactuação; a estruturação de uma ampla rede de formação permanente, 

com envolvimento das instituições de referência na área e organizações profissionais e a 

implantação e unificação de sistemas públicos de informação. 

Tais atribuições poderão ser efetivadas a partir da atuação do Gestor Municipal, que 

assegure a criação de diretrizes especificas, a normatização, implementação, regulação e 

acompanhamento do Plano Municipal da Gestão do Trabalho.  

Os avanços progressivos da conquista de direitos e da qualificação de serviços prestados à 

população dependem de estratégias já previstas na NOB-RH/SUAS e de construção de novas 

práticas emergentes deste processo de construção coletiva que possuem desdobramentos, a partir 

de condições institucionais objetivas.  
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Neste processo de estruturação da gestão do trabalho alguns compromissos coletivos 

ganham centralidade: 

 

1. Defesa da “desprecarização” dos vínculos de trabalho no SUAS, com a ampliação do 

quadro de servidores permanentes mediante concurso público; 

2. Implantação das mesas de negociação, com acompanhamento da efetivação dos 

princípios e das diretrizes municipais, considerando demandas e necessidades territoriais em 

matéria de direitos; 

3. Incentivo à gestão participativa com qualificação de serviços e condições de trabalho, 

com adoção de mecanismos permanentes de regulação do trabalho e do exercício profissional, 

com desenvolvimento de processos que impliquem os sistemas de educação e de assistência 

social, as organizações profissionais e demais organizações da sociedade civil; 

4. Implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS do SUAS, por meio de 

pactuação conjunta das instâncias executivas municipais, visando a estruturação das carreiras, 

definição de funções, perfis e formações adequadas; 

5. Implantação de Plano Municipal de Educação Permanente por meio de processos 

sistemáticos, universalizados e diferenciados quanto ao público (trabalhadores da rede pública e 

privada, conselheiros, gestores e representantes das entidades), articulada com processos de 

monitoramento e avaliação de resultados, realizada na perspectiva da educação do trabalho 

cotidiano, considerando as necessidades da população, validada pelo sistema e transformada em 

incentivos aos trabalhadores; 

6. Implantação de mecanismos de desempenho aliados à valorização do trabalho 

interdisciplinar e participativo, e à avaliação de desempenho e impactos sociais na vida da 

população atendida. 

 

Considerando os dados inerentes à condição atual dos trabalhadores da SAS, podemos 

desenhar um diagnóstico situacional que estruture estes esforços. As ações propostas devem ser 

planejadas, organizadas, dirigidas, coordenadas, executadas, monitoradas e avaliadas, tendo em 

vista a realização dos objetivos planejados e a produção dos impactos esperados sobre a realidade 

institucional.  



 

 

 7  
 

 

Este percurso norteador de Gestão do Trabalho, baseia-se no envolvimento, mobilização, 

organização de estruturas institucionais, embate de ideias e construção coletiva no uso de 

instrumentos formais e necessários à tomada de decisão e à implementação das ações.  

Assim, pretende-se impulsionar a qualificação dos trabalhadores, gestores e entidades 

vinculadas, de forma permanente e integrada, bem como buscar a composição de um quadro de 

trabalhadores permanentes com proposição de ascensão de carreira, rompendo com um histórico 

de precarização nas relações de trabalho no âmbito do SUAS.  

 

 

3 Histórico da Gestão do Trabalho na Política de Assistência Social do 

Município de Campo Grande 
 

O órgão gestor municipal da política de assistência social de Campo Grande sofre ao 

longo de sua constituição, diversificados reordenamentos quanto a sua estrutura organizacional e 

de recursos humanos.  

Em 19591, foram definidas a estrutura e as atribuições dos órgãos administrativos da 

Prefeitura, sendo estabelecida a Assistência Social como um serviço da Secretaria de Saúde e 

Educação. Em 19642, com o desmembramento da Saúde e da Educação, a Assistência Social 

passa a pertencer à Secretaria de Saúde. Em 19693, é criada a Secretaria de Promoção Social, com 

a competência de planejar e executar os serviços municipais de assistência social, com foco na 

ação comunitária (CAMPO GRANDE, 2012).  

Em 1971, a organização administrativa da Prefeitura de Campo Grande foi aprimorada 

com a criação4 de Unidades de Serviço de Ação Comunitária, Informações Sociais e 

Coordenação Assistencial. Na década de 80, em função de uma reforma administrativa5, a 

Secretaria passa a ser denominada de Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBEM. O 

período de 1986 a 1988 foi marcado por um novo impulso às ações e foram implantados vários 

projetos (CAMPO GRANDE, 2012). 

                                                 

1 Lei Municipal nº 663 de 30 de dezembro de 1959. 

2 Lei Municipal nº 896 de 26 de novembro de 1964 – Altera Lei 663. 

3 Lei Municipal nº 1.215 de 20 de novembro de 1969 – Artigo 1º / Item 8/ Subitem 8.1 e 8.2. 

4 Lei Municipal nº 1.299 de 30 de junho de 1971 – Seção II / Artigos 11 e 23. 

5 Lei Municipal nº 2.253/1985. 
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Em 1990 foi criado6 e regulamentado7 o Fundo de Assistência Social e Promoção Social 

do Município de Campo Grande – FAPS. O empenho da Prefeitura na década de 90 também se 

confirmou com medidas administrativas, como a criação8 do Conselho Municipal de Assistência 

Social CMAS e a reorganização9 da própria Prefeitura10, apresentando como órgão de atuação 

programática e estrutura a Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SAST.  

Esta abrangia a união da Secretaria Municipal de Criança – SEMCA e SEBEM. A partir daí os 

Centros de Educação Infantil – CEINF’s são incorporados à estrutura administrativa da 

assistência social (CAMPO GRANDE, 2012). 

Data de 1991 a realização de concursos públicos para lotação de recursos humanos para 

atendimento da pasta da assistência social. Em 1997, destacam-se convênios firmados entre o 

executivo municipal e duas grandes empresas terceirizadas de contratação de recursos humanos, 

por meio das quais eram contempladas a lotação de profissionais de nível médio e fundamental 

para execução de funções socioeducativas, limpeza, alimentação e transporte. Destaca-se a 

presença de professores convocados pela Secretaria Municipal de Educação e cedidos para 

atuação junto às unidades de educação infantil. 

Entre 2003 a 2007 é reorganizada12 e estabelecida13 a estrutura e as ações passam a ser 

geridas na Secretaria de Assistência Social – SAS. O executivo municipal redirecionou e 

reordenou a secretaria, conforme os princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS/2004 e da NOB-SUAS (2005), aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS. A reformulação administrativa fortaleceu as unidades descentralizadas e facilitou 

o acesso a bens e serviços, ensejando a transformação de Unidades Descentralizadas de 

Assistência Social - UNIDAS e Centros Públicos de Atendimento à Criança e ao Adolescente, em 

Centros de Convivência e Centros de Referência de Assistência Social, e instalação de novos 

                                                 

6 Lei Municipal nº 2.686 de fevereiro de 1990. 

7 Decreto Municipal nº 6.035 de março de 1990. 

8 Lei Municipal nº 3.108 de dezembro de 1994. 

9 Decreto Municipal nº 7.139 de junho de 1995. 

10 Lei Municipal nº 3.314 de dezembro de 1996. 

11 Decreto Municipal nº 7.380 de janeiro de 1997. 

12 Decreto Municipal nº 8.592 de janeiro de 2003. 

13 Decreto Municipal nº 9.632 de agosto de 2005 e Decreto Municipal nº 10.020 de julho de  

2007. 
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equipamentos da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, apontando para o 

aumento do quantitativo de trabalhadores para a composição das equipes de referência. 

Observa-se certa periodicidade de realização de concursos públicos para atendimento das 

demandas de profissionais de nível superior na SAS, porém os certames não são específicos para 

a pasta, gerando quantitativos insuficientes para composição das equipes de referência junto à 

rede de atendimento socioassistencial. 

No ano de 2014, a administração dos Centros de Educação Infantil - CEINF’s fica a cargo 

somente da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, porém seus trabalhadores continuam 

com lotação vinculada à pasta da assistência social. Em 2016, inicia-se o processo de 

encerramento dos convênios de empresas terceirizadas ora citados, gerando processo de 

demissões que ocorreram até o primeiro semestre do ano de 2017. A partir daí a presença de 

profissionais com funções de nível médio e fundamental tem sido viabilizada por meio de 

contrato de trabalho temporário. O corpo de profissionais de nível superior terceirizados foi 

substituído por profissionais concursados, fator que qualificou a oferta dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais. 

Neste processo histórico, os perfis de profissionais atuantes na política de assistência 

social apontam para uma trajetória de trabalhadores com vínculos de trabalho precarizados por 

meio das terceirizações e contratações temporárias, e irrisório quantitativo de profissionais com 

vínculo permanente nas funções de nível médio e fundamental. Tais fatores geram alta 

rotatividade de profissionais, oneram o orçamento desta política pública e se colocam como 

obstáculos à implantação de estratégias eficientes e contínuas nas áreas da educação permanente 

e organização dos processos de gestão do trabalho. 

A implantação de setor específico em gestão do trabalho na SAS foi instituída através do 

decreto municipal n.13.148, de 17 janeiro de 2017, como Gerência de Informações e Gestão do 

Trabalho do SUAS, diretamente ligada à Superintendência de Gestão do SUAS, tendo suas ações 

direcionadas, em âmbito local, pelo Plano Municipal de Assistência Social. O decreto n.13.148 

foi substituído pelo decreto n.13.468 de 16 de março de 2018 com a publicação da estrutura 

básica e operacional e respectivo regimento interno da Secretaria. A composição da equipe de 

trabalho teve início em janeiro de 2017, sendo efetivada plenamente a partir de agosto de 2017. 
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Para o desenvolvimento das ações nesta área de atuação, foi necessária a constituição de 

estratégias que conduzissem ao um diagnóstico situacional que permitisse a elaboração de 

propostas de intervenção. 

A primeira ação da Gestão do Trabalho no fortalecimento das relações junto aos 

trabalhadores foi a proposição do “Projeto: Cuidando de Quem Cuida”, que teve como 

objetivos: 

Contribuir para a qualidade de vida e condição do bem-estar emocional do servidor 

desta Secretaria; 

Desenvolver ações de sensibilização, apoio e acompanhamento aos servidores que 

necessitassem de atendimento psicossocial; 

Propor estratégias, com base nos resultados mensurados, com vistas a sanar as 

situações detectadas junto aos servidores no que se refere às condições de trabalho. 

 

Nestes espaços foram possibilitadas reflexões sobre aspectos gerais que influenciam direta 

ou indiretamente o ambiente de trabalho, e, ainda, aplicada uma avaliação como estratégia de 

levantamento de dados. O trabalho desenvolvido nas rodas de conversa atingiu 38 unidades e o 

órgão gestor, com abrangência de 62% do universo total de funcionários.  

Com base nos resultados das avaliações da primeira etapa do projeto, a Gerência de 

Informações e Gestão do Trabalho propôs um Plano de Ação para o ano de 2018, que integrou 

quatro eixos de trabalho: capacitação e aperfeiçoamento, gestão dos processos de trabalho, saúde 

e segurança do trabalho e autocuidado. 

Os eixos capacitação e aperfeiçoamento e autocuidado têm sido executados 

respectivamente por meio de ações de capacitação profissional, bem como pelo acompanhamento 

dos trabalhadores com necessidades de apoio psicossocial, propiciando encaminhamentos e 

orientações para questões relativas à saúde mental. 

No segundo semestre de 2018, iniciou-se a execução do projeto “Sou Mais SAS – Pela 

Valorização do Trabalhador”, que se apresenta como um desdobramento do Projeto “Cuidando 

de Quem Cuida”. O Projeto pretendeu criar estratégias para qualificar os serviços 

socioassistenciais disponibilizados ao público usuário, bem como valorizar os trabalhadores 

atuantes na Secretaria. 
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Atualmente, as ações da Gestão do Trabalho estão direcionadas a estruturação de 

processos para a implantação e implementação do presente Plano, tendo como ponto de partida a 

constituição de comissões e núcleos com representatividade de todas as superintendências que 

compõem o órgão gestor, para que se efetivem as propostas estabelecidas. 

A partir desta contextualização histórica, apresenta-se então as atribuições definidas pela 

NOB-RH/SUAS para consecução das ações em Gestão do Trabalho no âmbito municipal.  

 

 

4 Competências de Atuação da Gestão do Trabalho no SUAS  

 

4.1 Estudos e Diagnósticos 

 

O processo de construção de diretrizes exige conhecimento prévio que ofereça suporte 

para pensar a implementação, alterações e incrementos de serviços, bem como proposições no 

que se refere às estratégias voltadas às necessidades dos trabalhadores. Nesse sentido, 

compreendemos que é de fundamental importância o conhecimento da situação dos trabalhadores 

do SUAS. 

A elaboração de estudos e diagnósticos deve se dar periodicamente, conforme as 

necessidades de análise da situação em que se encontram o conjunto de trabalhadores da rede 

socioassistencial municipal. Estes se fazem necessários para que haja o aporte da realidade 

material quanto aos vínculos trabalhistas, composição de equipes de referência em quantitativo 

satisfatório para a consecução dos objetivos institucionais dos serviços, programas projetos e 

benefícios socioassistenciais executados pela política de assistência social no município, bem 

como a efetividade do trabalho diante das demandas apresentadas pelos territórios, gestão do 

SUAS e controle social. 

Os estudos e diagnósticos quanto à Gestão do Trabalho devem considerar: 

a) quantidade de trabalhadores, por cargo, da administração direta e indireta, os cedidos 

de outras esferas de gestão e os terceirizados; 

b) local de lotação; 
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c) distribuição por serviços, por base territorial, comparando-os com o tamanho da 

população usuária, por nível de proteção social (básica e especial de média e alta complexidade); 

d) categorias profissionais e especialidades; 

e) vencimentos ou salários pagos por categoria profissional ou por grupos ocupacionais, 

vantagens e benefícios; 

f) qualificação/formação; 

g) número de profissionais que compõem a Secretaria Executiva do CMAS; 

h) número de profissionais que compõem a equipe de monitoramento e avaliação = 

(vigilância socioassistencial); 

i) número de profissionais que compõem a gestão do Fundo Municipal de Assistência 

Social;  

j) número de profissionais que compõem a equipe responsável pela educação permanente; 

k) número de profissionais que compõem a equipe de monitoramento e assessoramento à 

rede socioassistencial 

l) número de profissionais que compõem a equipe de monitoramento e avaliação do 

Benefício de Prestação Continuada - BPC; 

m) número de profissionais que compõem a equipe responsável pelos sistemas de 

informação e monitoramento; 

n) outros aspectos de interesse. 

 

Tais levantamentos tem como finalidade subsidiar as ações a serem planejadas e 

implementadas no âmbito da gestão do trabalho do SUAS. Neste processo, a Gestão do Trabalho 

deverá ser munida de informações e indicadores das demais áreas e setores que compõem a 

organização administrativa da assistência social no âmbito municipal, de forma a qualificar o 

atendimento das demandas advindas na execução das atividades.  

 

4.2 Concurso Público e Plano de Ingresso de Trabalhadores no SUAS 

 

O concurso público - de acordo com Orientações para Processos de Recrutamento e 

Seleção de Pessoal no Sistema Único de Assistência Social (2011) - é, por natureza, um processo 
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seletivo que permite o acesso a emprego ou cargo público de modo amplo e democrático por 

meio de prova teórica, prática e/ou títulos, devendo-se assegurar igualdade de oportunidades a 

todos os interessados, selecionando-se aqueles que melhor preencham os requisitos exigidos para 

o exercício dessas atribuições, mediante critérios e objetivos. 

A NOB-RH/SUAS e as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social n. 17, de 

20 de junho de 2011 e nº 9, de 15 de abril de 2014, definem as categorias profissionais de nível 

superior, médio e fundamental que devem compor as equipes de referência nos equipamentos da 

assistência social. Conforme tais legislações, essas categorias poderão integrar as equipes de 

referência, considerando a necessidade de sua estruturação e composição, a partir das 

especificidades e particularidades locais e regionais, do território e das necessidades dos usuários, 

com a finalidade de aprimorar e qualificar os serviços socioassistenciais. 

A realização de concurso público no âmbito SUAS é fundamental para ressaltar a 

estabilidade, numa perspectiva de trabalho seguro e fortalecido, que influencia nos serviços 

prestados e no vínculo dos profissionais com a população, já que a rotatividade das equipes de 

referências será menor, o que contribuirá também com a organização e com a continuidade do 

trabalho da equipe. Atuar contra a precarização do trabalho significa defender a qualidade dos 

serviços socioassistenciais prestados à população, desde o assessoramento, planejamento, 

execução, avaliação até o controle social da política de assistência social.  

Em conformidade com a NOB/RH-SUAS, é de responsabilidade da gestão municipal 

estabelecer plano de ingresso de trabalhadores e a substituição dos profissionais terceirizados. 

Cabe à Gestão do Trabalho no SUAS o levantamento das necessidades referentes à realização de 

concursos públicos, de forma a suprir as demandas apresentadas pela execução dos serviços, 

viabilizando a desprecarização dos vínculos trabalhistas. Os procedimentos metodológicos para 

realização de Concursos Públicos no âmbito da política de assistência social encontram-se 

descritos no documento Processos de Recrutamento e Seleção de Pessoal no Sistema Único de 

Assistência Social (2011) e norteam a condução deste processo. 
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4.3 Avaliações de Desempenho 

 

A Gestão do Trabalho deverá fomentar e direcionar as ações voltadas à avaliação de 

desempenho no município. A avaliação de desempenho consiste na análise regular e sistemática 

do desempenho de cada servidor, comparado com as tarefas que executa, com as metas e 

resultados pretendidos e com o seu potencial de desenvolvimento. Essa ferramenta facilita e 

organiza a apreciação do valor, analisando os pontos fortes e fracos do servidor, permitindo que 

se verifique, sobretudo, qual é a sua contribuição atual e potencial para o serviço que executa. 

Tem como principais objetivos identificar pontos de melhoria de gestores e técnicos, 

integrar os servidores na coletividade, adequar os servidores aos cargos, identificar discrepâncias  

ou carências de treinamento e estabelecer meios e programas para reduzi-las ou eliminá-las, 

melhorar a qualidade de vida e de trabalho do servidor público. 

É valido ressaltar que a avaliação de desempenho com resultados efetivos se encontra 

intrinsecamente ligada ao fluxo de atividades, descrição de funções e habilidades. 

 

4.4 Adequação dos Perfis Profissionais às Necessidades do SUAS 

 

A adequação dos perfis profissionais às necessidades do SUAS propõe a observância de 

um conjunto de habilidades apresentadas pelo trabalhador da Assistência Social, que podem ser 

ou não compatíveis com as exigidas pelo cargo. Desta decorre a adequação do profissional diante 

das atividades e processos a ele atribuídas e o conjunto competências por ele apresentadas. 

 

Entende-se por competência o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias ao desempenho das funções e atribuições laborais de um trabalhador, 

visando ao alcance dos objetivos, princípios e diretrizes do SUAS. 

Conhecimentos, habilidades e atitudes constituem, portanto, o tripé de 

capacidades que ao serem mobilizadas pelo trabalhador para a realização de 

atividades específicas conformam sua competência profissional. (BRASIL, 2013, 

pp. 39-40) 

 

Tais conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), independentes ou não entre si, afetam 

as atividades realizadas por uma pessoa ou por uma equipe e têm efeito sobre o desempenho, 
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podendo ser medidas por meio de padrões definidos e aperfeiçoadas em ações de 

desenvolvimento pessoal. 

Esta adequação deve ser desenvolvida por meio da utilização de análises, processos e 

técnicas que tenham como objetivo final a ampliação da eficiência e eficácia na execução dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias e nas atividades de gestão e controle 

social, fomentando a mobilidade do servidor e propiciando o desenvolvimento profissional do 

mesmo. 

 

4.5 Plano de Cargos, Carreira e Salários no âmbito do SUAS 

 

Entende-se a criação e implementação do Plano de Cargos, Carreira e Salários -PCCS no 

âmbito do SUAS como estratégia de valorização dos trabalhadores, na perspectiva de progressão 

funcional baseada em qualificação, formação continuada e critérios de desempenho que, por meio 

de processos de avaliação, favoreçam a permanência e valorização dos trabalhadores nesta 

política pública. 

Tem como princípios a universalidade, equivalência de cargos ou empregos, concurso 

público como forma de acesso à carreira, mobilidade do trabalhador, adequação funcional e 

gestão partilhada das carreiras. Considera-se que o PCCS se constitui como importante 

instrumento gerencial para as questões relacionadas à remuneração e carreira profissional dentro 

de uma organização, pois permite ao trabalhador enxergar a trajetória que tem pela frente, em 

termos de evolução salarial. 

Assim, a carreira do trabalhador deve começar no processo de ingresso no exercício do 

cargo e prosseguir por meio do desenvolvimento profissional e de sua atuação dentro do órgão, 

seguindo até sua aposentadoria. É o PCCS que determina a composição de cargos e funções, 

jornadas de trabalho e mecanismos de evolução funcional. 

A elaboração do respectivo documento deve contar com a participação de representantes 

das diferentes áreas, unidades e formações profissionais que compõe a organização 

administrativa do órgão, de forma a contemplar uma produção coletiva, atrelada às reais 

demandas laborais apresentadas pela totalidade de trabalhadores que compõe o corpo de recursos 

humanos da Secretaria. 
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Para tanto, o órgão gestor municipal deve nomear comissão paritária entre governo e 

representantes dos trabalhadores para discussão e elaboração do respectivo plano bem como 

encaminhar o projeto de lei de criação do mesmo ao Poder Legislativo. 

 

4.6 Instituição das Mesas de Negociação 

 

A Mesa de Negociação Permanente do SUAS é um espaço de fomento, discussão e, 

principalmente, de negociação entre gestores e trabalhadores da Assistência Social. Há uma 

necessidade eminente de estruturação da carreira dos trabalhadores concursados para que o PCCS 

possa de fato sair do papel e ser colocado na Mesa de Negociação, com vistas a um investimento 

em concurso público à valorização do servidor, atendendo às demandas dessa categoria 

profissional.  

Tem-se um desafio no que tange aos mecanismos de regulação entre os gestores e os 

trabalhadores, com vistas à efetivação de direitos e a não precarização das condições de trabalho 

dos profissionais. Estas discussões no âmbito do SUAS são recentes, se considerarmos que a 

NOB/RH é datada de 2006. Estruturar a Gestão do Trabalho é tarefa de construção coletiva. 

Embora os trabalhadores atuem na perspectiva de assegurar direitos de famílias e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social e pessoal, o campo de defesa de seus direitos é terreno 

timidamente frequentado. A luta por melhorias das condições de trabalho contribui para a 

visibilidade de tais trabalhadores e consequentemente, a respectiva valorização. 

A Mesa de Negociações tem como principais objetivos: 

1 – Propor diretrizes sobre as condições técnicas e éticas dos trabalhadores do SUAS no 

município; 

2 – Auxiliar o Fórum Municipal de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, 

quando demandada a necessidade de aprovar assuntos pertinentes à atuação profissional dos 

trabalhadores do SUAS; 

3 – Propor ações de capacitação e de formação dos trabalhadores, conselheiros, em 

consonância com a Política Nacional de Educação Permanente - PNEP/SUAS; 

4 – Propor conteúdos relativos ao trabalho na assistência social para serem introduzidos 

em cursos, capacitações, grades curriculares em cursos de graduação; 
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5 – Acompanhar a execução das ações voltadas à Gestão do Trabalho; 

6 – Acompanhar a implementação da NOB-RH/SUAS e seus desmembramentos; 

7 – Propor ações para a desprecarização dos vínculos dos trabalhadores do SUAS; 

8 – Propor a criação de Comissões Temporárias, de acordo com a necessidade e as 

temáticas, com o objetivo de esclarecer, aprofundar as discussões, garantindo a participação 

paritária de representantes (nível fundamental, médio e superior); 

Sua composição deve prever a participação de representantes de órgãos do Executivo, 

Legislativo, Procuradoria, Conselho de Assistência Social e representante do Fórum dos 

trabalhadores do SUAS, em seus respectivos âmbitos de atuação.  

As reuniões para organização e operacionalização da Mesa de Negociação municipal 

serão realizadas por meio de Secretaria Executiva, que deverá articular, conduzir, acompanhar e 

encaminhar os trabalhos nas pautas e a agenda de trabalho da Mesa, com os recursos que se 

fizerem necessários durante as reuniões.  

Os temas objetos de discussão das reuniões das Mesas serão escolhidos conforme a 

decisão da maioria dos membros em reunião, tendo-se ainda as sugestões indicadas como 

prioritárias. Após a consolidação das apresentações na Mesa de Negociação, as propostas serão 

encaminhadas ao Fórum dos Trabalhadores e ao Conselho de Assistência Social para 

homologação e posterior publicação em diário oficial. 

 

4.7 Operacionalização dos Sistemas de Informação de Recursos Humanos do SUAS  

 

A gestão de informações é um dos instrumentos imprescindíveis para consolidação do 

SUAS e tem como objetivo possibilitar condições estruturais para as operações de gestão, 

monitoramento e avaliação, tendo como especificidades: 

 

a) Possuir a capacidade de produzir, registrar e disseminar a informação; 

b) Constituir-se como mecanismo de registro, processamento e disseminação de informações 

relevantes; 

c)Racionalizar os processos e fluxos necessários à tomada de decisão e torna públicas as 

informações relevantes ao exercício do controle social da Política de Assistência social; 
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d) Estabelecer processamento de dados provenientes de múltiplas fontes, acionada por 

sistemas tecnológicos capaz de gerar informação relevante e útil para a gestão. 

 

A gestão de informações deve possuir acesso aos dados cadastrais relativos aos 

trabalhadores e informações inerentes aos serviços no âmbito da SAS e das organizações da 

sociedade civil, articulando-as para a elaboração de diagnóstico institucional, proposição de ações 

e medidas necessárias e relativas ao escopo de atribuição da Gestão do Trabalhado e Gestão do 

SUAS no município.  

Também se constitui responsabilidade desta instância a alimentação de informações sobre 

os trabalhadores nos sistemas estaduais de informação.  

Os instrumentos de informação devem ser atualizados sistematicamente e regidos por 

fluxos determinados em regulação específica e serão utilizados para subsidiar o diagnóstico, o 

planejamento e avaliação das condições da área de gestão do trabalho, para o aprimoramento dos 

serviços socioassistenciais, bem como de controle social. 

 

4.8 Desenhos Organizacionais 

 

De acordo com a NOB-RH/SUAS a Gestão do Trabalho gerencia os processos 

necessários ao funcionamento do SUAS que abarcam novos desenhos organizacionais. Esse 

desenho retrata a configuração da estrutura e implica o arranjo dos órgãos, de forma a aumentar a 

eficiência e a eficácia das unidades de proteção básica, especial e de gestão que executam os 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.  

Os Desenhos Organizacionais devem ser orientados pelos princípios e diretrizes da 

NOB/SUAS, que dispõe sobre a operacionalização do sistema; do Regimento Interno da 

Secretaria Municipal de Assistência Social; da NOB-RH/SUAS, que define as equipes de 

referência; da Resolução CNAS nº 17/2011 e da Resolução CNAS nº 09/2014, que ratificam e 

reconhecem as ocupações e as áreas de ocupações dos profissionais que podem compor as 

equipes de referência do SUAS de nível fundamental, médio e superior.  

É importante destacar que o dimensionamento do quantitativo dos profissionais que 

devem compor as equipes do órgão gestor ou das unidades descentralizadas e o dimensionamento 
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do quantitativo de equipes necessárias ao atendimento das especificidades de cada território 

devem ser peças fundamentais do planejamento, baseado em um diagnóstico socioterritorial, 

levando em consideração as orientações e as normativas citadas. 

Os desenhos organizacionais também envolvem a implementação de normas e 

protocolos específicos, para garantir a qualidade de vida e segurança aos trabalhadores do 

SUAS na prestação de serviços socioassistenciais. 

 

4.9 Garantia de condições adequadas de trabalho que contemplem ações específicas 

relativas à Saúde e Segurança do Trabalhador do SUAS 

 

No âmbito da saúde do trabalhador, a Gestão do Trabalho tem como atribuição fomentar 

processos e protocolos que atendam às necessidades do trabalhador no que se refere a sua saúde e 

segurança laboral. Para tanto, deverá promover a discussão e o estabelecimento da área 

responsável pela execução de ações que disseminem a cultura de valorização do trabalhador e 

cuidados biopsicossociais. Esta área, articulada às demais esferas do SUAS, deverá traçar 

estratégias de enfrentamentos a estas questões, com proposição de ações quanto à prevenção de 

agravos, promoção e vigilância em saúde do trabalhador. 

Planejar ações conjuntas que envolvam o cuidado com a Saúde do Trabalhador exige da 

esfera municipal: 

 

a)  Fomentar a constituição de instâncias específicas que atuem em ações de vigilância em 

saúde do trabalhador do SUAS; 

b)  Estimular a articulação entre diversas instituições que possuem interface neste campo, 

visando aperfeiçoar as ações desta área; 

c)  Promover a participação ou implantação de comissão/núcleo que discuta, delibere e 

encaminhe ações integradas de saúde do trabalhador; 

d)  Monitorar as ações desenvolvidas no âmbito do SUAS no município, com propósito de 

garantir as propostas estabelecidas na NOB-RH/SUAS e legislação vigente.   
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Terá como diferencial agregador ao trabalho as produções e ações efetivadas por meio do 

Projeto: “Cuidando de Quem Cuida”, oportunizando o desenvolvimento a partir de um 

embasamento alinhado à realidade da instituição. 

 

4.10 Instituição de Observatórios de Práticas Profissionais 

 

Observatório é um espaço para o exercício da cidadania que deve ser democrático, sem 

fins lucrativos e vínculos político-partidários, com o objetivo de contribuir para a melhoria da 

gestão pública, permitindo retirar conclusões sobre tendências e transformações das relações de 

trabalho entre os trabalhadores do SUAS. O Observatório busca apreciar e analisar, bem como 

acompanhar a evolução de um fenômeno ou de um tema, referente ao trabalho, da política de 

assistência social, contribuindo a partir da produção de informações que possam subsidiar 

gestores, trabalhadores, usuários e conselheiros.  

O Observatório tem como objetivos:  

- Atuar como organismo de apoio, análise e divulgação de informações sobre as ações 

inerentes à política de assistência social, bem como os resultados gerados e a qualidade dos 

serviços prestados;  

- Incentivar e contribuir com o aprimoramento pessoal e profissional de profissionais 

ligados às áreas de interesse do Observatório, em articulação com a Educação Permanente, por 

meio de cursos, seminários, palestras, debates, grupos de estudos, dentre outras atividades;  

- Propor atividades e estudos que contemplem a promoção de mudanças fundamentais e 

essenciais no processo de gestão dos recursos públicos, principalmente nas áreas de recursos 

humanos, licitações, gastos dos recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social - 

FMAS e outros recursos que cofinanciam as ações desenvolvidas no âmbito da assistência social, 

inerentes ao bem-estar dos servidores do SUAS no município;  

- Incentivar os trabalhadores a atuarem como protagonistas na produção de diagnósticos 

para a solução dos problemas a serem enfrentados no cotidiano dos processos de trabalho;  

- Acompanhar os projetos, programas locais, municipais, estaduais e o Plano Decenal de 

Assistência Social; 
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- Identificar e disponibilizar os dados para relatórios, pesquisas, estudos e projetos 

municipais relativos à política de assistência social; 

- Acompanhar as boas práticas profissionais no âmbito da SAS; 

O Observatório opera por intermédio de processos metodológicos que favoreçam o 

levantamento, identificação, acompanhamento, documentação, implementação e análise 

das ações relativas às boas práticas que são desenvolvidas no âmbito dos equipamentos 

municipais de Gestão, incluindo Gestão do Trabalho e Vigilância Socioassistencial, 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (Alta e Média Complexidade).  

Nesse sentido, são consideradas pautas importantes os processos metodológicos de 

trabalho e atuação profissional. 

 

4.11 Política de Capacitação e Educação Permanente 

 

Cabe à Gestão do Trabalho participar na formulação e execução da Política de 

Capacitação e Educação Permanente, com objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência, 

eficácia e efetividade dos serviços, programas, projetos e benefícios, observando as 

peculiaridades locais, os perfis profissionais, a territorialidade e o nível de escolaridade dos 

trabalhadores, com base nos princípios da NOB-RH/SUAS. 

Compete também à esta esfera o subsídio à criação, implantação e implementação do 

Núcleo de Educação Permanente em âmbito municipal, enquanto instância de fomento, 

proposição e aprovação de matrizes metodológicas no que diz respeito à implementação de 

processos em Educação Permanente. 

 

Este, instituído pelo Decreto Municipal n. 13.929, de 12 de julho de 2019, tem como 

objetivos: 

I - Promover a efetivação do Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS - 

PMEP/SUAS;  

II - Fomentar a unidade municipal no processo de fomento, monitoramento e avaliação 

das ações de formação e de capacitação conforme os princípios e diretrizes do PMEP/SUAS; 
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Cabe ao NEP-CG/SAS as seguintes atribuições: 

I - Problematização do saber e da experiência, que resulta dos processos de 

implementação do SUAS; 

II - Fomento à produção de conhecimentos sobre os diferentes aspectos do trabalho e do 

controle social no SUAS; 

III - Sistematização de experiências de gestão e provimento de serviços e benefícios; 

IV - Aprovação quanto ao planejamento de ações de formação e capacitação; 

V - Acompanhamento das ações de formação e capacitação realizadas; 

VI - Socialização e disseminação das informações e conhecimentos produzidos, por meio 

da realização de fóruns, jornadas, seminários, dentre outros; 

VII - Validação de certificados de ações de formação e capacitação adquiridas 

externamente aos percursos formativos estabelecidos nesta Política;  

VIII - Possibilitar a interlocução, diálogo e cooperação entre os diferentes sujeitos 

envolvidos na implementação do SUAS, visando ao assessoramento dos respectivos órgãos 

gestores quanto à política de educação permanente; 

IX - Contribuição na elaboração do PMEP/SUAS para posterior aprovação pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social - CMAS; 

X - Desenvolver trabalhos colaborativos e integrados com as Equipes de Supervisão 

Técnica da Secretaria de Assistência Social - SAS, relativos ao levantamento de demandas de 

formação e capacitação; 

XI - Participar, quando necessário, de ações propostas pelo Núcleo Estadual e Nacional de 

Educação Permanente do SUAS, representando o Núcleo de Educação Permanente da Secretaria 

Municipal de Assistência Social - NEP/SUAS; 

XII - Executar processos, ações e atividades que possibilitem a efetivação dos objetivos e 

atribuições, constantes nos Art. 2º e 3º deste Decreto; 

XIII - Realizar suas atividades sob a coordenação da Comissão de Educação Permanente 

do município de Campo Grande, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social - 

COEP-CG/SAS, observando as prerrogativas concernentes a esta instância. 
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Além das dimensões mencionadas, cabe também à Gestão do Trabalho manter, planejar e 

executar a política de estágio curricular obrigatório no SUAS, sob supervisão de instâncias do 

executivo municipal, apoio e subsídio dos conselhos de categorias profissionais e em parceria 

com as Instituições de Ensino Superior devidamente conveniadas nesta esfera governamental. 

 

5 Indicadores do Município de Campo Grande e a Rede Socioassistencial 

 

O município de Campo Grande possui em extensão territorial uma área de 8.092,97 

quilômetros quadrados (km²) o que representa 2,3% da área total do Estado. O município é 

formado pela sede municipal, área rural e dois distritos, Anhanduí e Rochedinho. A sede 

municipal se divide em sete regiões urbanas sendo Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, 

Lagoa, Prosa e Segredo, compostas por 77 bairros. Estão presentes conjuntos habitacionais 

destinados à população indígena denominadas “aldeias urbanas” Água Boa, no bairro Vida Nova, 

Marçal de Souza no bairro Tiradentes e Darci Ribeiro no Jardim Noroeste. 

 

 

FONTE:  PLANURB, 2019.  
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Os dados populacionais sistematizados no ano de 2017 apresentam: 

 

 

                               FONTE:  PLANURB, 2019. 

 

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, a taxa 

de 1,73% ao ano, passando de 662.534 para 786.797 habitantes. Essa taxa foi superior àquela 

registrada no Estado, que ficou em 1,67% ao ano, e inferior a cifra de 1,93% ao ano da Região 

Centro-Oeste. A população urbana em 2000 representava 98,84% e em 2010 a passou a 

representar 98,66% do total. A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. 

Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, cresceu 

5,0% em média. Em 2000, este grupo representava 7,3% da população, já em 2010 detinha 9,9% 

do total da população municipal. 

A composição etária está mudando, com redução da taxa de natalidade e fecundidade, 

apontando para a redução de crianças e adolescentes abaixo de 19 anos e com aumento do efetivo 

de idosos (34,2 mil – 4,3% da população) e crescimento da população de 70 anos ou mais de 

idade. A idade média da população aumentou para 31,7 anos, evidenciando o aumento do índice 

de envelhecimento. Existe um equilíbrio dos sexos na população do município, sendo o número 

maior de homens do que de mulheres até a faixa dos 25 anos e predominância feminina em 

grupos etários mais velhos. 
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 FONTE: IBGE 2010 

  

 

Outra parcela da população que demanda preocupação são as pessoas com deficiência 

conforme ilustrado na tabela abaixo, que somam cerca de 21% do total populacional. 

 

 
         FONTE: IBGE 2010 

 

A tabela abaixo demonstra que 61,5% da população economicamente ativa possui 

rendimentos de até 2 salários mínimos. Apenas 1,3% da população economicamente ativa 

apresenta rendimentos superiores a 20 salários mínimos. Já 2,5% não possuíam rendimentos. 
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                          FONTE: IBGE 2010 

 

Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 3,7%. Na área 

urbana, a taxa era de 3,6% e na zona rural era de 7,6%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa 

de analfabetismo era de 1,2%. Da população de Campo Grande, vale destacar que 31,1% 

frequentam a escola ou creche, enquanto apenas 7,2% desta nunca frequentaram. O índice de 

analfabetismo do município é de 4.95% e de alfabetização é de 95.5%. 

A coleta de lixo atendia 98,8% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de 

abastecimento de água, o acesso se encontrava em percentual de 90,5% dos domicílios 

particulares permanentes e 60,3% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. 

Conforme o IBGE-2010, há registro de 619 ocorrências de trabalho infantil no município, 

conforme demonstrado na tabela a seguir, por grupos de idade: 
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    FONTE: IBGE 2010 
 

Segundo dados do Relatório de Informações Sociais do Ministério da Cidadania, o 

município de Campo Grande possuía em setembro/2019 um quantitativo de 128.354 famílias 

cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO. 

Destas, 54.019 se enquadravam como famílias de baixa renda, 29.511 como famílias em situação 

de pobreza e 25.954 famílias em situação de extrema pobreza.  

O Programa Bolsa Família apresentava 28.178 famílias beneficiárias, representando uma 

cobertura de 95,5% da estimativa de famílias pobres identificadas do município. O Benefício de 

Prestação Continuada apresentava em agosto/2019 um quantitativo de 29.403 beneficiários, 

sendo 12.787 de benefícios destinados às pessoas com deficiência e 16.616 a pessoas idosas. 

Para atendimento às demandas socioassistenciais municipais, a rede socioassistencial municipal 

conta com equipamentos públicos e privados na execução da política de assistência social, 

ofertando atendimentos de proteção social básica e especial de alta e média complexidade, bem 

como no assessoramento e defesa e garantia de direitos. 

A estrutura básica da Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão gestor da política 

de assistência social no município, pode ser visualizada no organograma a seguir: 
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Os equipamentos públicos descentralizados de atendimento aos projetos, programas, 

serviços e benefícios socioassistenciais se constituem em 20 (vinte) Centros de Referência de 

Assistência Social, 06 (seis) Centros de Convivência para Crianças, Adolescentes e Idosos, 04 

(quatro) Centros de Convivência do Idoso, 01 (um) Centro de Capacitação e Formação 

Profissional, 03 (três) Centros de Referência Especializados de Assistência Social, 01 (um) 

Centro-Dia para Pessoas com Deficiência em Situação de Dependência e suas Famílias, 01 (um) 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População em Situação de Rua - 

Centro Pop, 07 (sete) Unidades de Acolhimento Institucional, sendo 04 (quatro) destinadas a 

crianças e adolescentes, 02 (duas) para pessoas com deficiência e 01 (uma) para população em 

situação de rua. A SAS conta ainda com uma Central de Processamento de Alimentos, 

totalizando 44 (quarenta e quatro) unidades descentralizadas. Nestes, são ofertados serviços e 

benefícios da proteção social básica e especial de alta e média complexidade. 
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           O município conta ainda com Organizações da Sociedade Civil que ofertam serviços de 

atendimento, bem como assessoramento e defesa e garantia de direitos. No ano de 2019 

estiveram em atuação 02 (duas) que ofertaram projetos do âmbito da proteção social básica, 05 

(cinco) em ações de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, 19 (dezenove) na Defesa e 

Garantia de Direitos e Assessoramento, 34 (trinta e quatro) no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; 14 (quatorze) no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas Famílias e 09 (nove) em Serviços de Acolhimento Institucional, 

totalizando 81 (oitenta e um) serviços oferecidos pelas organizações da sociedade civil 

devidamente inscritas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. Destas, 53 (cinquenta e 

três) são co-financiadas pelo poder público municipal para a execução de suas atividades.  

          A partir da efetivação desta rede em contínuo atendimento das demandas socioassistenciais 

municipais, apresenta-se o corpo de recursos humanos constituído para oferta destas atividades. 

 

 

6 Diagnóstico do Perfil dos Trabalhadores do SUAS em Campo Grande – MS 

 

Os dados aqui apresentados demonstram o corpo de recursos humanos vinculado à SAS 

tendo como fonte de dados o Quadro de Lotação da Gerência de Gestão de Pessoas/SAD, relativo 

ao mês de abril de 2019. 

Salienta-se a instabilidade de lotação dos profissionais diante da grande rotatividade dos 

mesmos, nos setores e unidades descentralizadas desta instituição, causados principalmente pelos 

vínculos de trabalho majoritariamente temporários, bem como pelo grande percentual de 

solicitações de transferência de local de trabalho no âmbito interno e externo à Secretaria. Assim, 

os dados ora apresentados refletem de que forma este conjunto de trabalhadores estavam 

organizados no mês de referência acima citado. 
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6.1 Trabalhadores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

 
 

 

Foram consideradas para a definição destas categorias as resoluções do Conselho 

Nacional de Assistência Social nº 9, de 15 de abril de 2014 e nº 17, de 20 de junho de 2011, que 

reconhecem as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental e 

as categorias profissionais de nível superior no Sistema Único de Assistência Social. 

Deste total de profissionais, apresentam-se as especificidades de trabalhadores lotados na 

SAS e cedidos para outros locais. 
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6.1.1 Trabalhadores lotados na SAS e Cedidos para outros locais 

33 44 6

1355

SAS - CEDÊNCIA

CEDÊNCIA EXTERNA

CEDÊNCIA INTERNA

LIP

EM EXERCÍCIO NA SAS

 
 

 

 

Considera-se “Cedência Externa”, trabalhadores lotados na SAS e que atuam em outras 

secretarias da PMCG, órgãos de outras esferas governamentais e poderes. 

Considera-se “Cedência Interna”, trabalhadores lotados nos Conselhos Tutelares, CMAS, 

e Sub-Prefeitura de Rochedinho. 
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6.1.2 Perfil dos Trabalhadores de Cedência Externa 

 
 

 

 

6.1.3 Perfil dos Trabalhadores Cedência Interna 
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6.2  Perfil dos Trabalhadores em Exercício na SAS 

 

6.2.1 Cargos das Funções de Chefia 

 

 
 

 

6.2.2 Vínculos dos Cargos de Chefia 
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6.2.3 Cargos e Quantitativos de Trabalhadores Comissionados 

 

            
 

Nesta amostra não se considerou os coordenadores de unidades descentralizadas e setores 

do órgão gestor. 
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6.2.4 Cargos e Vínculos das Categorias Profissionais de Nível Superior conforme Res. 

         CNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 Outros Cargos e Vínculos das Categorias Profissionais de Nível Superior  
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6.2.6 Ocupações Profissionais de Nível Médio conforme Res. CNAS 

 

           
 

 

Compreendem as ocupações de nível médio em conformidade à resolução do Conselho 

Nacional de Assistência Social: profissionais que executam funções de cuidador social, educador 

social, funções administrativas, funções de gestão financeira e orçamentária e funções de gestão 

da informação, monitoramento, avaliação, vigilância socioassistencial, de benefícios, 

transferência de renda e CadÚnico. 
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6.2.7 Outras Ocupações Profissionais de Nível Médio  

 

 

 

6.2.8 Ocupações de Ensino Fundamental conforme Res. CNAS 

 

 

Observa-se que nas ocupações de nível fundamental enquadram-se em conformidade à 

resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, àquelas relacionadas às funções essenciais 

de apoio ao funcionamento operacional da gestão, das Unidades socioassistenciais e das 
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instâncias de pactuação e deliberação do SUAS, conforme preconiza a NOB-RH/SUAS, 

abrangendo as funções de limpeza, lavanderia, cozinha, copeiragem, transporte e segurança. 

Salienta-se que o alto quantitativo na ocupação de auxiliar de manutenção se 

justifica por ser a forma de contratação de profissionais na execução de funções de 

limpeza, cozinha e transporte. 

 

6.3 Quantitativo de Trabalhadores por Especificidade de Atuação 

 

 6.3.1 Trabalhadores lotados no Órgão Gestor 
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6.3.2Trabalhadores lotados nas Unidades Descentralizadas da Superintendência de 

Proteção Social Básica 

 

6.3.2.1 Centros de Referência de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.2Centros de Convivência para Crianças e Adolescentes e Centro de Capacitação e 

Formação Profissional  
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6.3.2.3Centros de Convivência do Idoso 

 

 
 

 

 

6.3.3 Trabalhadores lotados nas Unidades Descentralizadas da Superintendência de 

Proteção Social Especial 

 

6.3.3.1 Unidades Descentralizadas da Proteção Social Especial de Média Complexidade 
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6.3.3.2 Unidades Descentralizadas da Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

 
 

 

6.4 Trabalhadores das Organizações da Sociedade Civil 

Consideram-se aqui, todas as organizações da sociedade civil que compõem a rede 

socioassistencial, devidamente inscritas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de 

Campo Grande – MS.  

 

6.4.1Trabalhadores em funções de Gestão e Chefia 
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6.4.2 Trabalhadores em Ocupações Profissionais de Nível Superior em conformidade com a 

Res. CNAS  

 

             
 

 

6.4.3Trabalhadores em outras Ocupações Profissionais de Nível Superior 
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6.4.4Trabalhadores em Ocupações Profissionais de Nível Médio em conformidade com a 

Res. CNAS 

 

 
 

 

 

 

6.4.5 Trabalhadores em outras Ocupações Profissionais de Nível Médio   
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6.4.6 Trabalhadores em Ocupações de Nível Fundamental em conformidade com a Res. 

CNAS 

 

      
 

 

 

 

6.5 Dados Complementares 

 

6.5.1Quantidade de profissionais que compõe a Gestão do Trabalho  

A Gerência de Informações e Gestão do Trabalho do SUAS é constituída por 02 (dois) 

psicólogos, 01 (uma) assistente social, 01 (um) profissional de nível médio que exerce função 

administrativa e 01 (uma) uma gerente com formação de nível superior. 

 

6.5.2 Quantidade de profissionais que compõe a Secretaria Executiva do Conselho 

Municipal de Assistência Social; 

Neste local, encontram-se cedidos 01 (uma) profissional de nível superior que ocupa a 

função de secretária executiva, 02 (duas) profissionais que ocupam função administrativa, e 01 

(uma) profissional que ocupa função de limpeza, totalizando 04 (quatro) trabalhadoras.  
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6.5.3 Quantidade de profissionais que compõe a equipe de Monitoramento e Avaliação do 

SUAS 

A partir da organização político-administrativa da SAS instaurada por meio do Decreto n. 

13.048, de 17 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica da 

pasta e do Decreto n. 13.469, de 16 de março de 2018, que aprova seu Regimento Interno, 

efetiva-se a constituição da Gerência de Planejamento e Avaliação do SUAS, ligada à 

Superintendência de Gestão do SUAS que, dentre outras competências, presta assessoramento 

técnico no processo de planejamento, avaliação e regulação das ações desenvolvidas pelos setores 

de execução programática da Secretaria. 

Neste setor atuam 02 (duas) profissionais, sendo 01 (uma) chefia com formação de nível 

superior e 01 (uma) técnica de apoio educacional – Letras.  

 

6.5.4 Quantidade de profissionais que compõe a equipe responsável pela capacitação 

 

Equipe da Gerência de Educação Permanente, também ligada à Superintendência de 

Gestão do SUAS, é composta por (01) uma psicóloga, (01) técnico de apoio educacional – Letras, 

(01) profissional de nível médio que exerce funções administrativas e uma chefia com formação 

de nível superior totalizando 04 (quatro) profissionais. 

 

6.5.5 Quantidade de profissionais que compõe a equipe de monitoramento e assessoramento 

à rede conveniada  

Diante do ordenamento da estrutura organizacional, tal atividade é executada pela equipe 

de Vigilância Socioassistencial, composta por 01 (um) profissional que exerce função 

administrativa de nível médio, 04 (quatro) assistentes sociais, 02 (dois) psicólogos e 01 (uma) 

chefia com formação de nível superior, totalizando 08 (oito) profissionais. 
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6.5.6 Quantidade de profissionais que compõe a equipe de monitoramento e avaliação do 

Benefício de Prestação Continuada 

Junto à Superintendência de Proteção Social Básica, duas gerências efetivam as atividades 

relacionadas ao Benefício de Prestação Continuada - BPC. Uma delas é responsável pelo 

Programa BPC Escola, com a finalidade de subsidiar a atuação dos profissionais nas unidades 

descentralizadas, denominada Gerência de Gestão de Benefícios Socioassistenciais, na qual uma 

assistente social executa tais atividades. 

A Gerência de Gestão do Cadastro Único é responsável pelo subsídio aos profissionais 

das unidades descentralizadas que referenciam os demais beneficiários do programa, sendo a 

equipe responsável pelo BPC constituída por 01 (uma) assistente social e 01 (um) entrevistador 

social. 

Totalizam-se então 03 (três) profissionais responsáveis pela execução de tais atividades. 

 

6.5.7 Quantidade de profissionais que compõe a equipe do sistema de informação e 

monitoramento  

Na SAS, a execução de atividades de alimentação e monitoramento dos sistemas de 

informação no que se refere a recursos humanos é realizada pela Gerência de Informações e 

Gestão do Trabalho do SUAS, composta por uma equipe constituída por uma chefia de nível 

superior, dois psicólogos, uma assistente social e um profissional que exerce funções 

administrativas de nível médio, totalizando 05 (cinco) profissionais. 

A alimentação de informações quanto aos serviços e programas da rede socioassistencial 

governamental e não-governamental é realizada pela Gerência de Vigilância Socioassistencial 

com composição conforme descrita anteriormente. 

 

6.6 Análise dos Dados Diagnósticos 

 

Os dados referentes ao órgão gestor municipal e suas unidades descentralizadas 

demonstram grande quantidade de profissionais contratados de nível médio e fundamental em 

caráter temporário. Tal vínculo empregatício implica em rotatividade periódica destes 
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profissionais, fato que se constitui como obstáculo ao estabelecimento de fluxos e procedimentos 

de trabalho continuados e sistemáticos, que considerem a historicidade dos processos já 

engendrados, a continuidade do que já foi construído e aprofundamentos necessários ao 

aprimoramento da oferta dos serviços, programas e benefícios assistenciais. 

Tal rotatividade também implica em ineficiência de recursos alocados na qualificação e 

educação permanente destes trabalhadores, bem como impede o aprofundamento dos 

conhecimentos e habilidades necessárias às funções relacionadas. (cuidadores, educadores, 

profissionais da área administrativa e financeira, funções de limpeza, transporte e alimentação).  

No tocante às ocupações profissionais de nível superior observa-se vínculo 

majoritariamente de profissionais concursados, porém, há a necessidade de revisão da 

composição das equipes de referência dos serviços tipificados, considerando o cenário de 

alargamento das camadas em situação de pobreza e extrema pobreza no município, fator que 

amplia a demanda de atendimentos e acompanhamentos nos serviços e programas ofertados. 

Observa-se que para tal recomposição é necessário um estudo de vigilância socioassistencial, 

com indicadores mais específicos de território em comparação ao quantitativo atual de 

profissionais de nível superior alocados nas unidades descentralizadas e órgão gestor. 

Relacionado ainda a este déficit, considera-se que a ausência de progressão profissional e 

de remuneração contribui para constante saída de profissionais de nível superior de vínculo 

estatutário para outras políticas públicas municipais. Este fato é explicado pela ausência de plano 

de progressão de carreira específica para aos profissionais do SUAS.  

A ausência de melhorias na remuneração e de plano de cargos, carreiras e salários também 

impactam na impossibilidade da instituição de programas de avaliação de desempenho que, 

aliados aos processos de educação permanente, permitiriam a ampliação de estudos quanto aos 

perfis profissionais e mobilidade do servidor dentro da instituição. Todos estes processos 

impactam na permanência do servidor na organização, pois propõe a valorização profissional e 

aprimoramento dos processos de gestão de pessoas. Enfatiza-se que ainda não se encontra 

instituída no município a Mesa de Negociação no âmbito do SUAS, instância fundamental para 

propor ações de desprecarização das condições de trabalho e melhorias salariais aos profissionais 

desta política pública. A permanência do trabalhador na instituição possibilita o fortalecimento 
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dos vínculos dos profissionais junto ao púbico atendido bem como o aprimoramento da qualidade 

dos serviços prestados. 

Ressalta-se ainda o percentual de profissionais lotados na SAS e cedidos para outros 

órgãos, que totalizam aproximadamente 10% do total de trabalhadores da secretaria de diversas 

escolaridades e vínculos.  

Não foi possível realizar levantamento específico de dados quanto à escolaridade dos 

trabalhadores em exercício no órgão gestor municipal e unidades descentralizadas. Tal fato 

explica-se pelo preenchimento insatisfatório nos instrumentos de coleta de dados de recursos 

humanos disponíveis até o período de elaboração deste documento. Nos sistemas de informação 

vigentes o preenchimento deste quesito tem sido realizado considerando a escolaridade necessária 

à função, e não ao maior grau de escolaridade do profissional, inviabilizando o levantamento 

fidedigno deste aspecto. O levantamento quanto à formação e escolaridade dos profissionais do 

SUAS se constitui como ferramenta fundamental de análise para o planejamento e 

desenvolvimento de ações em educação permanente. 

Compreende-se que, para a superação das situações aqui descritas, faz-se necessária 

articulação de diversas instâncias tanto internas, quanto externas à SAS, principalmente no que 

diz respeito à alocação de recursos orçamentários e financeiros, gestão articulada, e um amplo 

debate que contemple os interesses e limites das representações que compõe a rede 

socioassistencial, quais sejam, gestores, trabalhadores e as instâncias de controle social. 
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7.  Metas para Implementação do Plano Municipal de Gestão do Trabalho na SAS 

 

METAS 2019 2020 2021 

7.1) Realizar periodicamente coleta de dados e estudos que 

possibilitem a elaboração de diagnósticos situacionais quanto 

ao trabalhador e suas condições de atuação; 

X X X 

7.2) Elaborar estudos quanto à necessidade e  viabilidade de 

realização de concurso público para composição das funções 

de nível superior, médio e fundamental do SUAS em 

conformidade às Resoluções CNAS nº 9, de 15 de abril de 

2014 e nº 17, de 20 de junho de 2011. 

X X X 

7.3) Fomentar junto à Secretaria Municipal de Gestão – 

SEGES a realização de concurso público para as funções de 

nível superior, médio e fundamental do SUAS em 

conformidade às Resoluções CNAS nº 9, de 15 de abril de 

2014 e nº 17, de 20 de junho de 2011. 

X X X 

7.4)  Apoiar a instituição de procedimentos em Avaliação de 

Desempenho junto aos servidores da carreira do SUAS. 
  X 

7.5) Desenvolver proposta para adequação do perfil 

profissional do trabalhador considerando suas habilidades, 

interesses e qualificação. 

  X 

7.6)  Fomentar o estabelecimento de Comissão para estudo e 

elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do 

SUAS. 

X   

7.7) Subsidiar e fornecer apoio técnico à Comissão para 

estudo e elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

do SUAS. 

X X X 
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7.8) Instituir da Mesa de Negociação do SUAS para efetivação 

das ações de desprecarização dos trabalhadores da SAS. 
 X X 

7.9) Estabelecer procedimentos, fluxos e rotinas para 

alimentação dos sistemas de informação quanto aos 

trabalhadores do SUAS; 

7.9.1)  Buscar liberação de acesso à informações quanto à 

recursos humanos nos sistemas operacionais do executivo 

municipal, de forma a dar celeridade e maior confiabilidade às 

informações processadas. 

X X X 

7.10) Implementar instrumentos que subsidiem a 

reestruturação dos desenhos organizacionais; 

7.10.1) Estabelecer fluxo de ações com alta gestão. 

 X X 

7.11)  Definir competências para efetivar ações integradas em 

Saúde do Trabalhador na SAS; 

7.11.1) Auxiliar no planejamento dos fluxos e procedimentos 

para efetivação das ações voltadas à segurança e saúde do 

trabalhador. 

X X X 

7.12) Instituir o Observatório de Práticas Profissionais no 

âmbito do SUAS no município de Campo Grande – MS. 
 X X 

7.13) Subsidiar a criação, implantação e implementação do 

Núcleo de Educação Permanente do Município de Campo 

Grande no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 

Social – NEP-CG/MS. 

X 

 

 

X 

 

 

X 

7.14) Promover ações de Monitoramento e Avaliação do 

desenvolvimento do Plano Municipal de Gestão do Trabalho. 
 X X 

7.15 – Revisar o Plano Municipal de Gestão do Trabalho 

juntamente com o Plano Municipal de Assistência Social e o 

Plano Plurianual. 

  X 
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8. Mecanismos e Fontes de Financiamento 

 

 

Os recursos a serem investidos na implementação das ações da Gestão do Trabalho do 

SUAS serão oriundos da Fonte 01 e do Fundo Municipal de Assistência Social, bem como de 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, o Índice de Gestão Descentralizada – 

IGD/SUAS, os quais estão previstos no Plano Municipal de Assistência Social,  assim como nos 

instrumentos de planejamento, previstos na Constituição Federal de 1988: Plano Plurianual – 

PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA do município 

de Campo Grande até o ano de 2021. 

A previsão orçamentária para lotação de profissionais com vínculo estatutário com 

provimento por meio de concurso público bem como na implantação de Planos de Cargos, 

Carreiras e Salários aos servidores efetivos encontram-se alocados em secretaria específica da 

organização político-administrativa municipal, não havendo na SAS fundo orçamentário 

específico para estas ações, e sim, vinculado às receitas da Secretaria Municipal de Gestão – 

SEGES. 

  

 

9. Monitoramento e Avaliação 

 

O uso de técnicas de monitoramento e de avaliação para afilar os resultados alcançados 

nas políticas municipais possuem fundamental importância, já que possibilitam análises quanto 

ao desempenho da atuação governamental  e o uso dos recursos públicos. 

Propõe-se avaliação anual do cumprimento das metas aqui propostas, que deverá ser 

planejada e executada tendo como subsídio o levantamento de dados e elaboração de relatórios 

que busquem descrever o andamento dos resultados alcançados, as dificuldades encontradas, as 

soluções buscadas e as possibilidades a serem construídas.  

Os dados serão coletados tendo como fonte os sistemas de informação em recursos 

humanos, entre estes o Sistema de Cadastro do SUAS - CADSUAS, bem como os registros das 

equipes que atuam no provimento dos serviços, benefícios e gestão do SUAS, os quais são 

alimentados por meio do Censo SUAS e Registros Mensais de Atendimentos – RMA’s. Também 

poderão ser utilizadas outras ferramentas tecnológicas de produção, armazenamento, 
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processamento e disseminação de dados da Rede SUAS do Governo Federal, Estadual e 

Municipal, bem como a criação de instrumentais próprios que se fizerem necessários ao 

levantamento  de informações. 

A análise destes dados permitirão a avaliação dos impactos das ações voltadas à valorização 

do trabalhador e despecarização dos vínculos trabalhistas no corpo de recursos humanos no 

âmbito desta Secretaria. Tais movimentos de acompanhamento das ações e reestruturações 

necessárias à execução do referido Plano, ficarão sob responsabilidade das áreas de Gestão do 

Trabalho e Educação Permanente do órgão gestor municipal, em articulação às instâncias de 

Vigilância Socioassistencial, Planejamento e Avaliação e Gestão de Pessoas. 

Mediante o exposto e, considerando o art. 19 da NOBSUAS, que estabelece a elaboração do 

Plano Municipal de Assistência Social e sua revisão a cada 4 (quatro) anos, conforme os períodos 

de elaboração e revisão do Plano Plurianual – PPA, este Plano Municipal de Gestão do Trabalho, 

foi elaborado em observância à metas e prioridades constantes nos instrumentais de gestão, 

cabendo a revisão, juntamente com os planos ora mencionados. Compreende-se dessa forma, que 

estes recursos se constituem como mecanismos de indução do aprimoramento da gestão, dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 
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