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RESUMO 

 

Este projeto de intervenção teve por objetivo apresentar uma proposta de plano de 

carreira para os técnicos de nível superior do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) da cidade de Florânia/RN. Primeiro, buscou qualificar o trabalho das 

equipes de referência que executam as orientações técnicas das instituições e 

realizam atendimentos multidisciplinares, para estimular um caminho de 

crescimento em decorrência do tempo de serviço e da capacitação, melhorando 

cada vez mais a rede de proteção socioassistencial. Segundo, dimensionou toda 

contextualização do serviço no cenário que envolve a política pública oferecida 

através da Secretária Municipal de Assistência Social (SEMAS), de acordo com 

instrumentos legais e razoabilidade na sugestão do pagamento salarial. Terceiro, 

ofereceu um percurso com igualdades de condições para o operador graduado do 

SUAS, por meio de um Projeto de Lei Complementar, dentro das condições 

financeiras da municipalidade, que tem recurso próprio e recebe cofinanciamento, 

cabendo ao gestor público ordenador de despesas sua implementação.  

Palavras Chaves: Plano de Carreira, SUAS. Projeto de Lei Complementar.  
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

No Município de Florânia/RN, os serviços do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) são executados por trabalhadores devidamente habilitados, que 

conseguiram a nomeação em seus cargos através da aprovação em concurso 

público.  

 

O SUAS organiza-se sob a forma de um sistema público não 
contributivo, descentralizado e participativo, que tem por funções a 
proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, 
ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a 
incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia, e 
deve ser financiada com recursos no orçamento da Seguridade 
Social (artigo 1°, Resolução n° 33/2012, Norma Operacional Básica 
do SUAS).  

 

Entretanto, observa-se que esses servidores recebem o menor pagamento 

dentro do quadro funcional, situação que pode ser constatada pela análise da 

conjuntura interna.  

Na cidade floraniense, existe regime de carreiras apenas para os servidores 

da educação, o funcionário da saúde tem melhora salarial pelo recebimento de 

gratificação, o pessoal da secretaria de obras aufere devida complementação de 

insalubridade e horas extras, os precários contratos temporários se estabelecem 

com melhor vencimento inicial, e ainda os secretários municipais embolsam mais de 

três salários mínimos. Então, por que não corroborar o operador do seguimento 

socioassistencial?  

Quando a administração pública verdadeiramente oferece condições aos seus 

empregados impulsiona a execução laboral, o que permite criar, paralelamente, um 

processo de avaliação correta da performance para se obter os resultados 

esperados.  

Dessa forma, são apontados acréscimos nos ordenados, por intermédio de 

um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS/SUAS), totalmente executável e 

dentro da condição econômico-financeira da municipalidade, que além de ter 

orçamento próprio, recebe transferência de recurso do governo federal e estadual, 

nada está fora da realidade. 
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1.2 – JUSTIFICATIVA 

 

O procedimento é importante para promover a gestão de pessoas e equilibrar 

os cargos de distintas áreas de conhecimento, que realiza atendimento 

interdisciplinar, além de criar um mecanismo de evolução com oportunidades 

igualitárias, aliado a capacitação permanente e avaliação de desempenho, que 

desenvolve cada vez mais a produtividade.  

A NOB/SUAS pugna que o trabalho seja feito com categoria e 

responsabilidade, levantando como um dos seus pilares o aprimoramento do recurso 

humano, onde a instituição do PCCS/SUAS vai propiciar nivelamento e dignidade, 

com incentivo ao trabalhador para buscar atualização, aperfeiçoamento, 

especialização, e até mestrado e doutorado.   

Com isso, uma recompensa financeira justa em virtude da função cumprida 

tem caráter motivador, para garantir um ambiente de produção, progresso e bem-

estar, sendo um fator de qualificação das intervenções, para que os atendimentos 

sempre sejam pautados na legalidade, na ética, e principalmente na primazia 

técnica.  

 

O ser humano pode ser ou não um produtor de resultados 
excelentes. Cada ser humano na organização, seja qual for a sua 
posição hierárquica, pode desenvolver suas atividades com maior 
eficácia e efetividade se, de fato, estiver envolvido e sentir-se 
responsável e participante na equipe na qual atua (CARVALHO, 
2011, p. 30).   

 

Na oportunidade de efetivação das sugestões entabuladas em Projeto de Lei, 

vai acontecer à valorização do principal elemento da Assistência Social, que é o 

talento humano operacionalizador da política pública, que tem a responsabilidade de 

apresentar aos usuários os caminhos que levam a superação do problema para 

fortalecer seus vínculos familiares e comunitários.  

Assim, consolida-se o SUAS, fortalecendo a situação que envolve o prestador 

da atividade laboral, para se chegar ao máximo de qualidade de uma atividade 

continuada para melhoria de vida da população.  
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – GERAL: 

 Apresentar uma proposta de estrutura salarial consistente e equilibrada para o 

técnico de nível superior do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do 

Município de Florânia/RN.   

 

2.2 – ESPECÍFICOS: 

 Valorizar a categoria funcional graduada do SUAS para fortalecer o cargo 

público.  

 Desenvolver o profissional, com estímulo à capacitação permanente e 

crescimento na carreira de oportunidades iguais, aliado a avaliação de 

desempenho. 

 Qualificar o serviço público de proteção socioassistencial.  
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3 - CENÁRIO DA INTERVENÇÃO 

 

a) Denominação da Instituição  

Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS, da cidade de 

Florânia/RN situada na Rua Edil Medeiros, 05, Bairro Paz e Amor, Florânia/RN, 

considerada de pequeno porte I (população de menos de 20 mil habitantes).  

b) Natureza Jurídica/Forma de Atuação 

O Município de Florânia/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, tem a 

referida secretaria como parte de sua administração direta, instituição essencial para 

a definição, implantação e implementação da política pública de assistência social, 

com programas de Proteção Social Básica e Especial de Média complexidade.  

O art. 1º Resolução n° 109/2009, que aprovou a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, organizados por níveis de complexidade do SUAS, 

sendo os serviços de Proteção Social Básica (prevenção de situações de riscos) : a) 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); b) Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos; c) Serviço de Proteção Social Básica no 

domicílio para pessoas com deficiência e idosas.  

Já os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

(violações de direitos sem o rompimento dos vínculos) são: a) Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); b) Serviço 

Especializado em Abordagem Social; c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes 

em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); d) Serviço de Proteção Social Especial 

para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e) Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua. 

c) Histórico da Organização 

A Assistência Social foi definida no art. 194, da Constituição Federal de 1988, 

especificamente como uma política pública de direitos e não contributiva, devendo 

atender a todos os cidadãos que dela necessitem, passando a compor o sistema de 

seguridade social, ao lado das políticas de saúde e da previdência social.   

 

No inicio dos anos 30, do século XX, existia um mecanismo de 
clientelismo e dominação, camuflada na sua invisibilidade, a 
reproduzir-se como um instrumento manipulador dos pobres e 
miseráveis, usado por políticos em busca de manter seus 
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mecanismos de poder. Em meados dos anos 80, no âmbito dos 
processos de redemocratização brasileira, deflagra-se a saga da 
Assistência Social para afirmar-se como política pública, efetivando 
uma revolução de valores, sentidos, significados e práticas. 
(GESTÃO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO SUAS, 2011, p. 145). 

 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), nº 8.742/1993, definiu os 

objetivos, princípios, diretrizes, benefícios, serviços, programas, projetos, a 

organização e administração, com a responsabilidade do Estado na gestão, 

financiamento e execução.  

A Lei Orgânica da cidade de Florânia/RN, promulgada em 31/03/1990, 

regulou na época, o então serviço social, favorecendo e coordenando as iniciativas 

particulares que visem a este objetivo, cabendo promover e executar obras que por 

sua natureza e extensão, não possam ser atendidas pelas instituições de caráter 

privado.  

Atualmente, a Lei n° 855/2017, dispõe sobre o SUAS no Município.  

d) Atividades da Organização 

Na SEMAS, existem as seguintes unidades públicas socioassistenciais: 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)1 que é responsável 

pela organização e oferta de serviços de Proteção Social Básica, com objetivo de 

prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social, para promover o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)2 que 

realiza a Proteção Social de Média Complexidade, com o trabalho especializado a 

famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social pela existência da 

violação de direitos.   

E o Programa Bolsa Família (PBF)3 que promove a transferência de renda 

para famílias de extrema pobreza, em decorrência de condicionalidades, com 

seleção feita pelas informações do Cadastro Único de Programas Sociais do 

Governo Federal (Cadúnico), tendo critério de cumprimento o acesso familiar aos 

serviços de saúde, educação e assistência social, está presente em todo território 

nacional para a melhoria das condições de vida. 

                                                           
1
  Orientações técnicas: Centro de Referência de Assistência Social, 2009.  

2
  Orientações técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 2011.  

3
 Orientações para o acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família no âmbito do 

Sistema único de Assistência Social (SUAS), 2006. 
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e) Força de Trabalho 

Na ocasião da vigência da proposta serão contemplados trabalhadores que 

formam uma rede de proteção, com integração das ações desempenhadas e 

articulação entre as instituições, conforme tabela abaixo:  

CREAS 

Ricardo César Medeiros Pinheiro – Advogado 
Rogéria Layanne Caldas Dantas – Assistente Social 

Luciana Firmina da Silva – Assistente Social 
Agilda Maria de Menezes Medeiros – Psicóloga 

Telma Toscano Cruz – Pedagoga 

CRAS 

Valdeilma de Brito Santos Miranda – Assistente Social 
Valdelene de Lima Rodrigues Moura – Psicóloga 

BOLSA FAMÍLIA 

Sijane Maria Gomes Freire Oliveira – Assistente Social 

Obs.: Informação colhida diretamente na SEMAS. 

f) Missão / Visão / Valores: 

A SEMAS apresenta missão e visão, não possuindo valores: 

MISSÃO VISÃO 

Atuar de forma transparente, participativa 
e eficiente, na organização e 
implementação dos serviços 
socioassistenciais do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, voltados a 
indivíduos, às famílias e aos diversos 
segmentos sociais em situação de 
vulnerabilidade e risco, qualificando a 
Política Municipal de Assistência Social 
como política pública de Estado 
garantidora de direitos.  

Ser uma Secretaria de referência 
regional em qualidade de gestão plena 
da Assistência Social.  

Fonte: Relatório 2015 de gestão SEMAS. 

g) Estrutura Organizacional 

ORGANOGRAMA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 

SEMAS 

CRAS 

 

CREAS 

 

PBF 
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4 - DISCUSSÃO TEÓRICA 

  

O Plano de Cargos, Carreiras e Salário (PCCS) permite criar um sistema 

remuneratório que valoriza o servidor, propositura que foi organizada com critérios 

diretos de cumprimento e aumentos simplificados, para facilitar os cálculos pela 

administração, tudo dentro de sua capacidade econômico-financeira. 

Importante destacar a relação entre cargo x função, que abrange o 

posicionamento e o exercício profissional da categoria no serviço público. 

Especificamente, a intervenção abrange os técnicos efetivos municipais de 

provimento efetivo de nível superior do SUAS.  

 

Cargo é o conjunto de funções substancialmente idênticas quanto à 
natureza das tarefas executadas e às especificações exigidas dos 
ocupantes. Função é o agregado de tarefas atribuídas a cada 
indivíduo na organização. Tarefa é a atividade executada por um 
indivíduo na organização (FRANCO 2012, p.30, apud PONTES, 
2000, p. 41-42).  

 

Cumpre esclarecer que o trabalho ganha relevância por se tratar de interesse 

público, onde as atividades desenvolvidas são direcionadas a coletividade, cidadãos 

sujeitos de direito, acobertados pela lei e aptos a encontrar proteção social, o que 

gera o caráter público da prestação do serviço.  

Para Marinela (2013, p. 628) “Função pública consiste no conjunto de 

atribuições e responsabilidades assinaladas a um servidor, é a atividade em si 

mesma. Carreira é o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade”. 

Ressalte-se que atendimento no SUAS é multidisciplinar, com supedâneo em 

orientações técnicas, que atribui perfil e atribuição ao profissional, seja advogado, 

psicólogo, assistente social. Não se diferencia as peculiaridades que engloba cada 

profissão, porque as áreas se complementam para atingir as metas, respeitando os 

seguintes princípios éticos: 

 

a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais; b) 
Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios 
de qualidade que garantam a oportunidade de convívio para o 
fortalecimento de laços familiares e sociais; c) Promoção aos 
usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o nome e a 
credencial de quem os atende; d) Proteção à privacidade dos 
usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua 
privacidade e opção e resgatando sua historia de vida; e) 
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Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para 
construção de projetos pessoais e sociais para autonomia e 
sustentabilidade; f) Reconhecimento do direito dos usuários a ter 
acesso a benefícios e renda e a programas de oportunidades para 
inserção profissional e social; g) Incentivo aos usuários para que 
estes exerçam seu direito de participar de fóruns, conselhos, 
movimentos sociais e cooperativas populares de produção; h) 
Garantia do acesso da população a política de assistência social sem 
discriminação de qualquer natureza (gênero, raça/etnia, credo, 
orientação sexual, classe social, ou outras), resguardados os critérios 
de elegibilidade dos diferentes programas, projetos, serviços e 
benefícios; i) Devolução das informações colhidas nos estudos e 
pesquisas aos usuários, no sentido de que estes possam usá-las 
para o fortalecimento de seus interesses; j) Contribuição para a 
criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com 
os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados 
(NOB-RH SUAS, 2006, p.13).  

 

Constrói-se uma verdadeira rede de proteção, com equipes de referências, 

que utilizam instrumentos comuns, por meio de planejamentos, encaminhamentos, 

relatórios de acompanhamentos, atendimentos individuais e em grupos, visitas 

domiciliares, reuniões administrativas e de estudo de caso, uso de prontuário único 

com dados confidenciais, etc.  

Um plano de carreira incentiva um desempenho relevante no cargo em que se 

ocupa, para se chegar ao sucesso do grupo de colaboradores. Para isso, precisa-se 

aliar conhecimento (saber fazer), habilidade (capacidade para fazer) e atitude 

(vontade de fazer acontecer).  

 

Conceitua equipes de referência como aquelas constituídas por 
servidores efetivos, responsáveis pela organização e oferta de 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção básica e 
especial, levando em consideração o número de famílias e indivíduos 
referenciados, o tipo de atendimento e aquisições que devem ser 
garantidas aos usuários (GESTÃO DE TRABALHO SUAS, p. 95 
apud NOB-RH/SUAS 2016, p 19). 

 

A Resolução n° 33, de 12/12/2012 (NOB-SUAS), do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), no art. 109, inciso VI, define a instituição do PCCS, o 

que comporta o desenvolvimento de ações para prestigiar o trabalhador do SUAS, 

que pode ser considerado um patrimônio vivo, tendo em vista que deve ser 

reforçado a estruturação laboral para promover o constante aperfeiçoamento 

funcional para aumentar a cadeia produtiva.  
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A Norma Operacional de Recursos Humanos do Sistema Único da 

Assistência Social (NOB-RH/SUAS), Resolução n° 01, de 25/01/2007, do CNAS, 

promove o PCC/SUAS, com a seguinte dimensão:  

 

Universalidade: Abrangem todos os trabalhadores que participam do 
processo de trabalho do SUAS; Equivalência: Para efeito de 
elaboração dos PCCS, na área da Assistência Social, as categorias 
profissionais devem ser consideradas, para classificação, em grupos 
de cargos ou carreira única (multiprofissional), na observância da 
formação, da qualificação profissional e da complexidade exigidas 
para o desenvolvimento das atividades que, por sua vez, desdobram-
se em classes, com equiparação salarial proporcional à carga horária 
e ao nível de escolaridade, considerando-se a rotina e a 
complexidade das tarefas, o nível de conhecimento e experiências 
exigidos, a responsabilidade pela tomada decisões e suas 
consequências e o grau de supervisão prestada ou recebida; 
Concurso: O acesso a carreira estará condicionado à aprovação em 
concurso público; Mobilidade: Deve ser assegurada a mobilidade dos 
trabalhadores do SUAS na carreira, sem perda de direito ou da 
possibilidade de desenvolvimento e ascensão funcional na carreira; 
Adequação Funcional: Periodicamente às necessidades, à dinâmica 
e ao funcionamento do SUAS; Gestão partilhada das carreiras: 
Garantia de participação dos trabalhadores na formulação e gestão; 
Instrumento de Gestão: Integrado ao planejamento e ao 
desenvolvimento organizacional; Educação permanente: 
Atendimento às necessidades de formação e qualificação sistemática 
e continuada dos trabalhadores do SUAS; Compromisso solidário: 
Acordos entre gestores e representantes dos trabalhadores em prol 
da qualidade dos serviços, do profissionalismo e da garantia pelos 
empregadores das condições necessárias à realização dos serviços. 
(NOB-RH/SUAS: Anotada e Comentada, p. 45-49).  

 

O recurso humano deve ser tratado com prioridade, para buscar o progresso 

do serviço executado, sendo o plano de carreira a ferramenta mais importante para 

tal finalidade, uma vez que corrobora a qualidade técnica e evita qualquer tipo de 

atraso operacional.  

Neste aspecto, todo planejamento foi feito em consonância com a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) n° 8.742/1993, que teve alterações dadas 

pela Lei n° 12.435/2011, nessa legislação que a gestão do trabalho encontra seus 

objetivos, princípios e diretrizes.  

 O art. 2° da LOAS, expressa os objetivos: A proteção social, que visa à 

garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos;  A 

vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade 

protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 
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vitimizações e danos; A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos 

direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.  

Já os princípios democráticos (art. 4°, da LOAS), direcionam o 

comportamento da coisa pública, para fazer exercer o atendimento das demandas 

socioassistenciais em decorrência de um Estado de Direito no qual o poder que 

emana do povo.  

Quais sejam: Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 

exigências de rentabilidade econômica; Universalização dos direitos sociais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade; Igualdade de direitos no acesso 

ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais; Divulgação ampla dos benefícios, 

serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 

pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

O art. 5 da LOAS, define  a organização da Assistência Social, voltada para 

acolher a quem dela necessitar, para as pessoas que se encontrem em situação de 

vulnerabilidade e risco, buscando a superação dessa ocorrência com o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  

Conforme as seguintes diretrizes: Descentralização político-administrativa, 

cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e 

execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das 

ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as características 

socioterritoriais locais; Participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 

níveis; Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de 

Assistência Social em cada esfera de governo. 

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) aprovou a proposta 

apresentada pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), através da 

Resolução n° 145, de 15/10/2004, criando a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS). 
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Busca incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no 
que tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas 
diretrizes na efetivação da assistência social como direito de 
cidadania e responsabilidade do Estado. A gestão proposta por esta 
Política pauta-se no pacto federativo, no qual devem ser detalhadas 
as atribuições e competências dos três níveis de governo na provisão 
das ações socioassistenciais, em conformidade com o preconizado 
na LOAS e NOB, partir das indicações e deliberações das 
Conferências, dos Conselhos e das Comissões de Gestão 
Compartilhada (PNAS/2004 E NOB/SUAS, 2005, p.13). 

 

Nesse sentido, permite-se o controle social, com a participação popular, por 

intermédios dos conselhos, com o relevante papel fiscalizatório, e de conferências, 

que avaliam os caminhos tomados e seus resultados, sempre em determinado 

período de tempo.  

Não se pode olvidar que o SUAS dispõe de instrumentos legais que permitem 

a aplicação dos recursos, por intermédio do processo de cofinanciamento com 

transferência automática entre os fundos, valores que podem ser usados 

diretamente no pagamento do funcionalismo.  

O art. 28 da LOAS, estabelece que o financiamento dos benefícios, serviços, 

programas vão ser feitos com recursos da União, Estado, Municípios e do Distrito 

Federal, e das demais contribuições sociais previstas no art. 195 da Constituição 

Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social 

(FNAS). 

O FNAS, instituído pela LOAS, foi regulamentado pelo Decreto n° 7788, de 

15/08/2012, onde no art. 1° tem por objetivo proporcionar recursos e meios para 

financiar o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e 

projetos de assistência social. 

Essas verbas repassadas destinam-se ao cofinanciamento dos serviços de 

caráter continuado e de programas e projetos de socioassistencial, destinado ao 

custeio de ações para aprimorar a capacidade instalada e fortalecer o SUAS com a 

estruturação da rede.  

 As condições para essas transferências aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, constam no art. 5º do referido decreto, quais sejam: I - A instituição 

e o funcionamento de Conselho de Assistência Social; II - A instituição e o 

funcionamento de Fundo de Assistência Social, devidamente constituído como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art195
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art195
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unidade orçamentária; III - A elaboração de Plano de Assistência Social; e IV - A 

comprovação orçamentária de recursos próprios destinados à assistência social, 

alocados em seus respectivos fundos de assistência social. 

Em Florânia/RN, o art. 53 da Lei n° 855/2017, criou o Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS), fundo público de gestão orçamentária, financeira e 

contábil, com objetivo de proporcionar a gestão dos recursos, com também 

encontra-se em pleno funcionamento o Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS), órgão de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição 

paritária entre governo e sociedade civil (art. 19, da Lei 855/2017).  

O art. 30 da LOAS, consolida o cofinanciamento do SUAS que será feito por 

meio de transferências automáticas entre fundos de assistência social e mediante 

alocação de recursos próprios nesse fundos nas três esferas de governo, 

condicionada a existência de Conselho de Assistência Social, de composição 

paritária entre governo e sociedade civil, Fundo de Assistência Social, com 

orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social, e Plano de 

Assistência Social. 

Outrossim, o art. 6-E da LOAS, destaca que os recursos do cofinanciamento 

do SUAS poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as 

equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, 

conforme percentual apresentado pelo MDS e aprovado pelo CNAS.  

A Resolução n° 17, do CNAS, de 21/09/2016, expõe que os Estados, Distrito 

Federal e Municípios poderão utilizar até 100% (cem por cento) dos recursos 

oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a execução das 

ações continuadas de assistência social, no pagamento dos profissionais que 

integrarem as equipes de referência do SUAS, conforme art. 6º-E da Lei 8.742/1993, 

e que a integralidade dos recursos oriundos do cofinanciamento federal para o 

pagamento de profissionais não deverá acarretar prejuízo à qualidade, à 

continuidade e ao funcionamento das ações. 

 O art. 163, inciso I, da Constituição Federal delineou que lei complementar 

disporá sobre finanças públicas. Dessa maneira, com esse regramento legal é 

plausível criar uma referência remuneratória, estabelecendo a título de salário base 

o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com aumento de 10% (dez por cento) 

em cada um dos seis níveis, variando em cinco anos de trabalho, e 20% (vinte por 
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cento) em cada uma das três classes pela titulação, caso essas metas sejam 

alcançadas.  

Os valores apresentados se justificam totalmente pela suficiência das receitas 

recebidas pelo Município, como mostra o portal de transparência oficial de índole 

governamental (anexo III). Inclusive, observa-se os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, além de equilibrar a inexistência de revisão anual para 

compensar a inflação. 

Comparando o total recebido só no ano de 2017, até o mês de agosto, foram 

disponibilizados pelo ente federal R$ 82.056,68 (oitenta e dois mil e cinquenta e 

seus reais e sessenta e oito centavos), junto a tudo isso, temos mais R$ 1.287,67 

(mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), mensalmente 

repassado pelo governo estadual.  

Sequer é necessário fazer estudo contábil e financeiro, pois a proposta é 

completamente admissível, além disso, o Município tem orçamento próprio para 

contribuir com o PCCS/SUAS. Entretanto, essa contraprestação será de impacto 

irrelevante, considerando o conjunto de receitas. 

O fluxo de pagamento da folha de pessoal do SUAS, conforme anexo IV, 

deve ser feito utilizando o fundo de assistência social, ou excepcionalmente ia outro 

órgão do poder público, enquanto se regulariza o fundo. 

 É preciso incluir a seguinte documentação: A justificativa da despesa, a 

relação dos servidores, a declaração de frequência, que em Florânia/RN ocorre por 

certificação em ponto eletrônico, a nota de empenho, que registra o 

comprometimento da despesa, além da comprovação do pagamento após sua 

realização.  

Com o concurso público de 2010, fixou um salário mínimo no pagamento, 

situação que sofreu um reajuste apenas em 2014, por força do edital do último 

certame realizado, sem qualquer atualização desde então.  

Para a Ministra Cármen Lúcia “como a revisão não importa em aumento mas 

em manutenção do valor monetário correspondente ao quantum devido, fixou-se a 

sua característica de generalidade, que dizer atingindo todo o universo dos 

servidores públicos” Dougas, Araújo e Chaves (2016, p. 9, apud ROCHA, CÁRMEN 

LÚCIA ANTUNES, 1999, p. 324). 
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O art. 37, X, da Constituição Federal diz que a remuneração dos servidores 

públicos e os subsídios do que trata o § 4°, do art. 39, somente poderão ser fixados 

ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada de casa caso, 

assegurada revisão anual, sempre nas mesmas datas e sem distinção de índices.  

Desse modo, reajustados os vencimentos mensais, com isonomia e evolução 

pela titulação e tempo de serviço, indispensável construir ações educacionais, 

conforme a política de desenvolvimento de pessoal do Decreto n° 5.707/2006.  

No art. 1°, inciso do I ao V, o referido decreto fala desse planejamento para 

melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão, desenvolvimento permanente do servidor, adequação das competências 

requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o 

plano plurianual, divulgação e gerenciamento das ações, e racionalização e 

efetividade dos gastos com capacitação. 

O art. 2° complementa a capacitação como processo permanente e 

deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 

de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências 

individuais; destacando a gestão orientada para o desenvolvimento do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição, que deve ser feito 

através de cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos 

formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos. 

A Resolução n ° 4, do CNAS, de 13/03/2013, aprovou a Política Nacional de 

Educação Permanente (PNEP/SUAS), com a perspectiva político-pedagógica e a 

operacionalização.  

 

Deve buscar não apenas desenvolver habilidades específicas, mas 
problematizar os pressupostos e os contextos dos processos de 
trabalho e das práticas profissionais realmente existentes. Via pela 
qual se buscará desenvolver a capacidade crítica, a autonomia e a 
responsabilização das equipes de trabalho para a construção de 
soluções compartilhadas, visando às mudanças necessárias no 
contexto real (LEGISLAÇÃO/RESOLUÇÕES CNAS, 2013, p 13).  

 

Ademais, a Prefeitura Municipal pode cobrar de forma responsável do 

operador do SUAS a busca dos resultados na operacionalização da política pública, 
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criando um processo de avaliação de desempenho, desde que faça acontecer toda 

essa estruturação, que gera ascensão, desenvolvimento e qualidade de vida. 

É pertinente levar em conta o comprometimento do quadro efetivo, onde 

averiguar a atuação aparece como uma perspectiva para executar o SUAS cada vez 

com mais propriedade, além de ser a forma do servidor responder caso lhe seja 

proporcionada uma nova situação.  

A jurisprudência não se afasta dessa conjuntura. Senão vejamos:   

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PLANO DE 
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - PCC. INCLUSÃO. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A omissão 
relevante para mandado de segurança renova-se no tempo e o prazo 
decadencial não pode ser contado de um ato qualquer que 
reconhece a omissão em determinado momento. O direito líquido e 
certo à inclusão de servidores no PCC decorre da estabilidade dos 
impetrantes no serviço público e do disposto nas lei 5645/70 e 
8460/92. O Ministro do Planejamento é a autoridade competente 
para efetuar o enquadramento dos servidores federais no PCC, não 
o sendo o Ministro da Agricultura. A jurisprudência pacífica do STJ 
entende haver direito líquido e certo dos servidores estáveis serem 
enquadrados no PCC. Precedentes. Segurança concedida. (MS 
9.046/DF, Rel. Ministro PAULO MEDINA, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 24/03/2004, DJ 03/05/2004, p. 92). 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 
PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NO PLANO DE CARGOS 
E SALÁRIOS, Acesso e carreira dos servidores da Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN (Lei Municipal n° 
430/93). Alegação de omissões no acórdão. Inocorrência. Intenção 
rediscutir e de prequestionar a matéria para possibilitar a sua análise 
nas instâncias superiores. Embargos de Declaração conhecidos e 
rejeitados. (Embargos de Declaração em Apelação Cível n° 
2014.014345-1/0001.00, 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador 
Vivaldo Pinheiro, julgamento em 22/05/2017). 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível estabelecer uma política salarial e de trabalho que permite 

organizar o comportamento humano para criar um ambiente que operacionaliza a 

gestão de pessoas de acordo com o arcabouço normativo da Assistência Social.  

 Ocorre o equilíbrio entre as necessidades dos servidores e as receitas da 

administração municipal, estimulando ação para o constante aperfeiçoamento 

profissional, com um processo de educação permanente, instrumento relevante para 

aprimorar a execução do serviço, monitorado com avaliação do desempenho.  

O Município tem autonomia financeira, recebe cofinanciamento de recursos, 

com a transferência automática entre fundos, com condições plenas de efetivar o 

PCCS/SUAS, para oferecer uma carreira ao trabalhador, que muito merece essa 

valorização.  

Para tanto, será imprescindível a ação do gestor público ordenador de 

despesas, que ao receber a proposta, poderá (ato de sua competência privativa em 

virtude da matéria financeira) destinar a deliberação da Câmara Legislativa, e na 

oportunidade de ser enviada e aprovada, caberá posteriormente à sanção, 

promulgação e publicação, para concretizar os efeitos legais. 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, 
CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS) DOS 
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE 
PROVIMENTO EFETIVO DO SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) DO MUNICÍPIO 
FLORÂNIA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 
 
 
 
 
 

A Prefeita Municipal de Florânia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei 
Complementar.   

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 Art. 1º Esta Lei Complementar institui a carreira própria dos técnicos de nível 

superior do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no âmbito do Poder 
Executivo do Município de Florânia/RN, por meio do seu Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários (PCCS/SUAS). 

Parágrafo Único – A instituição da carreira própria se destina aos ocupantes 
de cargo de nível superior do SUAS de provimento efetivo até o início da vigência da 
presente Lei, lotados e em exercício na Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SEMAS), respeitados a formação e tempo de exercício no cargo, correspondentes 
às classes e níveis. 

 
Art. 2º O SUAS, no Município de Florânia/RN, é gerido pela SEMAS, 

instituição essencial para a definição, implantação e implementação da política 
pública de assistência social.  

 
CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 
 
Art. 3º Esta Lei Complementar tem por finalidade incentivar a qualificação 

profissional, promover a progressão e remuneração na carreira.   
 

CAPÍTULO III 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 
Art. 4º A presente Lei Complementar assume como princípios fundamentais à 

instituição da carreira própria:  
I - Universalidade: O Plano de Carreira, Cargos e Salários abrange todos os 

trabalhadores com nível superior que integram os trabalhos do SUAS, desenvolvidos 
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pelos órgãos gestores e executores dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais do Município de Florânia/RN.  

II - Equivalência dos cargos: A categoria profissional é considerada, para 
classificação, em carreira única e multiprofissional, na observância da formação, da 
qualificação profissional e da complexidade exigidas para o desenvolvimento das 
atividades que, por sua vez, desdobram-se em classes, com equiparação salarial 
proporcional à carga horária e ao nível de escolaridade.  

III - Concurso público: O acesso à carreira estará condicionado, 
exclusivamente, à aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.  

IV - Adequação funcional: O PCCS deverá adequar-se periodicamente às 
necessidades, à dinâmica e ao funcionamento do SUAS.  

V - PCCS como instrumento de gestão: O PCCS DO SUAS constitui-se num 
instrumento gerencial de política de pessoal integrado ao planejamento e ao 
desenvolvimento organizacional no âmbito do SUAS de Florânia/RN.  

VI - Educação permanente: O atendimento às necessidades de formação e 
qualificação sistemática e continuada dos trabalhadores do SUAS.  

VII - Compromisso solidário: o PCCS DO SUAS é concebido como um acordo 
entre os gestores e representantes dos trabalhadores em prol da qualidade dos 
serviços, do profissionalismo e da garantia pelos empregadores das condições 
necessárias à realização dos serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social.  

 
CAPÍTULO IV 

DA CONSTITUIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 
 
Art. 5º A Carreira é única, abrangente, multiprofissional e se desenvolve de 

acordo com os padrões que integram as áreas de abrangência de atuação do SUAS.  
 
Art. 6º O quadro de pessoal da SEMAS constitui-se dos servidores efetivos, 

que desempenham atribuições nas áreas de abrangência socioassistencial, para a 
execução das ações e serviços pertinentes ao SUAS, em conformidade com as 
atribuições técnicas, observando: 

I - Investidura nos cargos de provimento efetivo da carreira, por meio de 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, para o exercício 
especifico nas funções das áreas estruturantes de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo, na forma prevista em lei;  

II - Vinculação à natureza das atividades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e aos objetivos da Política de Assistência Social do Município de 
Florânia/RN, respeitando-se a habilitação exigida para ingresso no cargo, vinculada 
diretamente ao seu perfil profissional ou ocupacional e a correspondente 
qualificação do servidor;  

III - A política de educação permanente para o servidor e o levantamento da 
necessidade de capacitação;  

IV - As especificidades do exercício profissional, decorrentes de 
responsabilidades e riscos oriundos do contato intenso e continuado com os 
usuários portadores de patologias de caráter especial;  

V - A movimentação funcional na carreira, o planejamento e a missão 
institucional, desenvolvimento organizacional da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, a motivação e a valorização dos servidores do SUAS;  

VI - A garantia de condições salubres e adequadas de trabalho;  



27 
 

VII- A garantia de ampla liberdade de organização no local de trabalho, de 
expressão de suas opiniões, de idéias, de crenças e de convicções políticas e 
ideológicas.  

§ 1° - Admitir-se-á, a título precário e justificada pela essencialidade e 
relevância pública dos serviços de Assistência Social, a contratação temporária, com 
vigência dos contratos pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado 
por igual período.  

 
CAPÍTULO V 

DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA 
 
Art. 7º O presente abrange a carreira técnica de nível superior do SUAS do 

Município de Florânia/RN, com atuação na Secretaria de Assistência Social, 
guardadas as especificidades do perfil profissional, as atribuições de atuação e o 
nível de formação.  

 
Art. 8° As atribuições da carreira dos profissionais do SUAS são inerentes aos 

saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às 
ações e serviços que constituem o SUAS, na sua dimensão técnico-científica, que 
requeira escolaridade diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional de 
acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação na área de 
abrangência.  

 
CAPÍTULO VI 

DA SÉRIE DE CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA 
 
Art. 9° A série de classes dos cargos que compõem a carreira, estrutura-se 

em linha horizontal de acesso, em conformidade com a titulação, identificada por 
letras maiúsculas, organizado em 03 (três) Classes, com acréscimo de 20% (vinte 
por cento) no salário em cada mudança de enquadramento, da seguinte forma:  

I - CLASSE A: Habilitação em nível superior completo, com diploma 
devidamente reconhecido pelo MEC, com registro no respectivo conselho 
profissional, quando assim o exigir, acrescidos de um dos seguintes itens: Uma 
especialização; residência uni ou multiprofissional, ou 360 (trezentas e sessenta) 
horas de qualificação profissional, na área de atuação ou de abrangência do SUAS.  

II - CLASSE B: Os requisitos para a CLASSE A, acrescido do título de mestre. 
III - CLASSE C: Os requisitos para a CLASSE B, acrescido do título de doutor. 

 
CAPÍTULO VII 
DOS NÍVEIS 

 
Art. 10° Os servidores transpostos para este plano poderão aproveitar para 

fins de enquadramento em nível o tempo de efetivo exercício na Administração 
Pública do Município de Florânia/RN, na proporção de 05 (cinco) anos para 
mudança de nível, que se estende ao I, II, III, IV, V, e vai até VI, com acréscimo de 
10% (dez por cento) sobre a remuneração em cada, mediante comprovação, com 
formalização de processo devidamente instruído.   

 
CAPÍTULO VIII 
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DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS 
TRABALHADORES DO SUAS 

 
Art. 11° A Política de Gestão de Pessoas da SEMAS, fundamentada nos 

princípios e regras consignados no art. 4º desta lei, terá seu eixo constitutivo 
fundamentado no sistema de desenvolvimento dos trabalhadores do SUAS, 
norteando-se pelos seguintes objetivos: 

I - Implementar a gestão de pessoas voltada para a inserção direta e 
contextualizada;  

II - Fortalecer o SUAS; 
III - Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários; 
IV - Desenvolver a educação permanente e continuada aos trabalhadores, 

promovendo o desenvolvimento de capacidades e competências, na perspectiva do 
compromisso ético e social com a os serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social;  

V - Fortalecer o desenvolvimento gerencial da SEMAS de Florânia/RN;  
VI - Desenvolver sistemas de informação da gestão do trabalho;  
VII - Fomentar atividades de ensino e pesquisa.   
 
Art. 12° O desenvolvimento do programa de formação e qualificação 

profissional será efetivado por meio de ações da gestão do conhecimento, de modo 
que este seja compartilhado e incorporado aos processos de trabalho.  

 
CAPÍTULO IX 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 
Art. 13° A jornada de trabalho dos servidores na SEMAS será de 30 (trinta) 

horas semanais.  
 

CAPÍTULO X 
DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO 

 
Art. 14° Fixa-se o salário da categoria em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 
Art. 15° O sistema de remuneração da carreira dos técnicos de nível superior 

do SUAS estrutura-se através da remuneração estabelecida na presente lei, com o 
aumento de cada porcentagem devida em decorrência dos níveis e classes, que 
serão adicionados ao pagamento fixado, sendo estabelecido em parcela única, 
acrescido de cada adicional quando couber.  
 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 16° Para efeito de progressão, a comprovação da conclusão dos cursos 

de formação de pós-graduação (latu sensu – aperfeiçoamento, especialização, 
residência, MBA – máster business administration e strictu sensu – mestrado e 
doutorado) serão considerados os Certificados ou Diplomas devidamente expedidos 
ou convalidados por instituições de ensino, devidamente reconhecidos pelo 
Ministério da Educação - MEC ou Conselho Estadual de Educação - CEE, ou Órgão 
por este delegado.  
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Art. 17° Nos casos em que o diploma ou o certificado original, de quaisquer 

cursos, estiver em fase de expedição/registro, por um período não superior a dois 
anos decorridos da conclusão dos mesmos, será considerada o atestado ou 
declaração/Ata de conclusão acompanhada do respectivo histórico escolar, 
conteúdo programático expedidos pela entidade de ensino responsável pelo curso, 
devendo constar no atestado ou declaração, no que forem cabíveis os seguintes 
requisitos mínimos: I- nome do estabelecimento, órgão ou entidade responsável pela 
promoção do curso e CNPJ; II- nome completo do servidor; III- nome do curso; IV- 
data de início e término; V- carga horária; VI- conteúdo programático; VII- data e 
local de expedição; VIII- assinatura do responsável pela expedição do diploma ou do 
certificado. Parágrafo único - Na validação dos diplomas ou certificados do caput 
será considerada a data de sua conclusão.  

 
Art. 18° Os servidores deveram apresentar imediatamente, contados a partir 

da data do enquadramento/progressão, a comprovação da qualificação, sob pena de 
anulação do ato.  

 
CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 19° No ato da transposição e enquadramento para este plano, os 

servidores serão posicionados considerando o tempo de efetivo exercício no cargo e 
as habilitações comprovadas, o que possibilitará a seu posicionamento na carreira.  

 
Art. 20° O Cofinanciamento do SUAS, que ocorre por meio de transferências 

automáticas entre Fundos de Assistência Social e mediante alocação de recursos 
próprios nesse fundo nas três esferas de governo, pode ser aplicados na 
remuneração dos profissionais que integrarem as equipes de referência do SUAS, 
podendo o Município poderá utilizar no pagamento 100% (cem por cento) dos 
recursos dos fundos destinados a execução das ações continuadas de assistência 
social.  

 
Art. 21° A diferença entre o salário percebido pelo servidor e o que ele 

passará a perceber após o reenquadramento será paga como vantagem pessoal 
nominalmente identificada ou verba personalíssima, conforme a especificidade, 
incidindo sobre ela todas as correções salariais e as vantagens previstas em lei.  

 
CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 22° Esta Lei Complementar entra em vigor a partir da data de sua 

publicação, com efeitos financeiros a partir da sanção da lei, revogando-se todas as 
disposições em contrário.  

 
Florânia/RN, 30 de novembro de 2017.  
 

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE 
PREFEITA MUNICIPAL 
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ANEXO I  
Documento 1 - Dos Técnicos de Nível Superior CREAS 

 

 

Fonte: (Orientações Técnicas: CREAS, p. 99).   
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ANEXO II 

Documento 2 - Dos Técnicos de Nível Superior CRAS 

 

 

Fonte: (Orientações Técnicas: CRAS, p. 63).  
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ANEXO III 

Documento 3 – Recursos do Cofinanciamento 

 

 

 

 

Fonte: Portal da Transparência.   
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ANEXO IV  

Documento 4 – Fluxo do pagamento de pessoal 

 

 

 

Fonte: (Caderno de orientações técnicas sobre os gastos no pagamento dos 

profissionais das equipes de referência do SUAS, p.55). 


