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RESOLUÇÃO nº 072, de 10 de setembro de 2015. 
 

ERRATA da Resolução/CMAS nº 71 que 
“PUBLICA as Deliberações da XI 
Conferência Municipal de Assistência Social 
de Cascavel”. 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- PUBLICAR ERRATA da Resolução/CMAS nº 071 de 02 de setembro de 
2015, que “Publica as Deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência 
Social de Cascavel”. 
 
ONDE SE LÊ:  
 
“Art. 1º- PUBLICAR as Deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência 
Social de Cascavel”. 

 
LEIA-SE:  
 
Art 1º- “PUBLICAR as Deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência 
Social de Cascavel. Conforme anexo I”. 
 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 10 de setembro de 2015. 
 
 
 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO/CMAS Nº 072 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015 

 

DELIBERAÇÕES DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 
DE CASCAVEL EM 05/08/2015. (Conforme Instrumento do CNAS) 

 

Propostas 
Dimensão 1 

Propostas 
Dimensão 2 

Propostas 
Dimensão 3 

Propostas 
Dimensão 4 

Propostas 
Dimensão 5 

Articular com 
as demais 

Secretarias a 
elaboração 

da Lei 
Municipal de 

Economia 
Solidária, 

contempland
o ações de 

cada 
secretaria, 
prevendo a 
garantia de 

fomento para 
os 

empreendime
ntos 

solidários que 
estiverem 

iniciando as 
atividades. 

Participar da 
criação, 

implantação 
e 

monitorame
nto de 

serviços, 
programas, 
projetos e 
benefícios 

para as 
pessoas 

com 
deficiência, 
sempre em 
articulação 

com a 
APPIS e 
com as 

entidades 
"de" e 
"para" 

pessoas 
com 

deficiência, 
conselho 
municipal 

das pessoas 
com 

deficiência, 
fórum 

municipal 
das pessoas 

com 
deficiência, 

programas e 
serviços que 

prestam 
atendimento 

a esse 
público. 

Realizar o 
diagnostico 

socioterritorial da 
Assistência Social e 
mante-lá atualizada, 

bem como 
possibilitar ampla 

divulgação e 
disponibilização dos 

materiais 
produzidos em 

diversos formatos, 
garantindo a 

acessibilidade. 

Garantir 
celeridade no 
processo de 

reposição das 
vagas de 

trabalhadores 
do SUAS. 

Articular com 
as demais 

Secretarias e 
elaboração 

da Lei 
Municipal de 

Economia 
Solidária, 

contempland
o ações de 

cada 
secretaria, 
prevendo a 
garantia de 

fomento para 
os 

empreendime
ntos 

solidários que 
estiverem 

iniciando as 
atividades. 

Realizar o 
acompanham

ento das 
famílias de 

Oferecer 
almoço nas 
Conferência
s Municipais 

Construção de um 
Centro de 

Convivência 
Intergeracional na 

Garantir no 
Plano de 
Cargos, 

Carreiras e 

Realizar o 
acompanham

ento das 
famílias de 
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origem da 
criança e do 
adolescente 
garantido o 

cumprimento 
da taxa 

estabelecida 
pelo pacto de 
aprimorament
o do SUAS, 

visando 
estratégias 
para que 
ocorra a 

reintegração 
familiar. 

de 
Assistência 

Social a 
todos os 

participante
s inscritos, 
delegados 
titulares e 
suplentes, 
gov e não 
gov, bem 
como aos 

observadore
s, sempre 

no 
restaurante 

popular. 

área de 
abrangência do 
CRAS XIV de 

Novembro, com 
ações integradas 
das políticas de 

Cultura, Esporte e 
Lazer. 

Salários licença 
remunerada 

para realização 
de pós-

graduação 
stricto sensu, 
com critérios 

transparentes e 
devidamente 

definidos. 

origem da 
criança e do 
adolescente 
garantido o 

cumprimento 
da taxa 

estabelecida 
pelo pacto de 
aprimorament
o do SUAS, 

visando 
estratégias 
para que 
ocorra a 

reintegração 
familiar. 

Garantir a 
emissão 

gratuita da 
primeira via 

do 
documento 

de CPF. 

Produzir 
material 

informativo, 
com a 

participação 
das 

entidades 
de e para 
pessoas 

com 
deficiência, 

programas e 
serviços, 

sobre a rede 
socioassiste

ncial. 

Realizar estudo 
para implantação e 

redivisão dos 
territórios do SUAS 

no município de 
Cascavel. 

Criar projeto de 
lei que garanta 

o direito a 
adicional de 
risco para 
todos os 

trabalhadores e 
trabalhadoras 

do SUAS. 

Implantar 
uma equipe 
volante de 

CREAS para 
o 

aprimorament
o do 

atendimento 
na área rural 
de Cascavel. 

Garantir 
condições de 
acessibilidad

e e 
salubridade 
quando a 
SEASO 
realizar 

locação de 
imóveis para 
instalação de 

Serviços. 

Divulgar as 
reuniões 

descentraliz
adas do 
CMAS 

fomentando 
a 

participação 
dos 

usuários da 
política de 
assistência 

social 
nestas 

reuniões. 

Implantar o CRAS 
floresta para o 

atendimento dos 
moradores do 

referido bairro, com 
adaptações e 
instalações 

necessárias para a 
realização de 

grupos de SCFV. 

Readequar as 
atribuições, em 

lei, do 
Educador 

Social de modo 
a contemplar 
as funções 

estabelecidas 
na Resolução 

nº 9 de 2014 do 
CNAS. 

Realizar 
diagnóstico 

territorial 
visando 

identificar as 
demandas de 

oferta de 
SCFV nos 
CRAS e 
Serviços 

Referenciado
s a partir do 

público 
prioritário. 

Solicitar ao 
CEDCA a 

autorização 
para 

Criar 
conselhos 
locais de 

assistência 

Criar 
mecanismos/estrat

égias para 
descentralização 

Elaborar, 
Implantar e 

Implementar o 
Plano de 

Implantar 
serviços para 

o 
atendimento 
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utilização dos 
laboratórios 

de 
informática 

dos Núcleos 
do Programa 
Atitude para 

o público 
adulto e 

idoso 

social em 
cada 

território a 
fim de 

garantir 
maior 

participação 
dos 

usuários. 

dos atendimentos 
dos serviços de 
proteção social 

especial, CREAS I 
e CREAS III, 

facilitando assim a 
adesão dos 
usuários aos 

atendimentos. 

Educação 
Permanente e 
Capacitação 

Continuada dos 
Trabalhadores 

do SUAS, 
através do 
Setor de 

Gestão do 
Trabalho e 
Educação 

Permanente, 
garantindo a 
participação 
efetiva dos 

trabalhadores 
do SUAS em 

sua elaboração 
em 

conformidade 
com os 

fundamentos e 
princípios da 

educação 
permanente. 

de crianças e 
adolescentes 

tais como 
Eureca e 

Céu. 

Garantir a 
acessibilidad

e 
arquitetônica, 

de 
comunicação 
e informação 

a pessoa 
com 

deficiência 
em todos os 
serviços da 
assistência 

social. 

Divulgar nos 
meios de 

comunicaçã
o as 

reuniões do 
CMAS com 
a finalidade 
de fomentar 

a 
participação 

da 
sociedade 
civil, bem 
como da 
rede de 

Serviços. 

Descentralizar o 
atendimento do 
cadastro único 

para os territórios 
dos CRAS, 
facilitando o 

acesso do usuário. 

Garantir que 
não haja 

trabalhador e 
trabalhadora do 

SUAS 
recebendo 

salário inferior 
ao salário 
mínimo 

regional. 

Reativar o 
Programa do 
Governo do 
Estado do 

Paraná 
Adolescente 

Aprendiz 
para inserção 

de 
adolescentes 
que cumprem 

medidas 
socioeducativ

as. 

Fomentar e 
apoiar grupos 

de geração 
de renda 

conforme a 
demanda dos 

Distritos. 
(Conferência 
Municipal de 
Assistência 

Social) 

Realizar 
reuniões 

descentraliz
adas do 

Conselho 
Municipal de 
Assistência 

Social, 
abrangendo 
também os 

distritos. 

Realizar pesquisa 
com a comunidade 

local e com o 
comitê gestor, a 

fim de averiguar a 
necessidade ou 

não da construção 
de muros em torno 
do CEU, para uma 
maior segurança 
dos usuários bem 

Realizar 
concurso 

público para 
todos os níveis 
de formação de 

maneira a 
garantir a 

continuidade e 
estabilidade 
dos serviços 

para 

O Programa 
de Inclusão 
Produtiva 
divulgar a 
Economia 

Solidária na 
área rural e 
assessorar 

as pessoas e 
grupos 

interessados 
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como também do 
patrimônio. 

trabalhadores e 
usuários. 

para a 
formação de 
empreendime

ntos 
solidários. 

Articular com 
o poder 
público 

municipal a 
criação de 

uma 
Assessoria 
de Políticas 

Sociais 
responsável 

pela 
alocação dos 
Conselhos de 
Direitos, com 

vinculação 
direta a 

Secretaria de 
Governo. 

(Plano 
Municipal de 
Assistência 

Social 2013). 

Criação de 
Fóruns de 

trabalhadore
s e usuários 

Municipal 
Permanente 

de 
Assistência 

Social, 
garantindo a 
participação 

social. 

Ampliação do 
CRAS santa cruz, 
com a construção 
de um posto do 

Cadastro Único em 
anexo. 

Realizar 
parcerias com 

IES para 
realização de 

pós graduação 
lato sensu  e 
stricto sensu 
com garantia 
de cursos de 
qualidade e 
compatíveis 

com a função 
exercida, com 

vagas 
específicas 

para os 
trabalhadores e 
trabalhadoras 

do SUAS,  com 
critérios 

transparentes 
para a seleção, 
universalizando 

o acesso. 

Assegurar o 
fim da 

demanda 
reprimida dos 
atendimento 
nos CREAS. 

Participar 
através da 

Câmara 
Intersetorial 
de SAN da 
elaboração 
do Plano 

Municipal de 
SAN. 

(Conferencia 
Municipal de 
Assistência 
Social 2013) 

Criação de 
Fórus de 

trabalhadore
s e usuários 

Municipal 
Permanente 

de 
Assistência 

Social, 
garantindo a 
participação 

social. 

Aprimorar o IRSAS 
de acordo com as 

demandas da 
Rede 

Socioassistencial. 

Garantir no 
Plano de 
Cargos, 

Carreiras e 
Salários 

dispensa de 
carga horária 

de pós-
graduação lato 

sensu, com 
critérios 

transparentes e 
devidamente 

definidos. 

Divulgar e 
ampliar o 
Programa 

Adolescente 
Aprendiz e 
sua função 

social, 
através da 
Amic, Acic, 

Câmara 
Jovem e 

Ministério do 
Trabalho, 
para que 

ocorra uma 
maior adesão 

das 
Empresas e 
consequente

mente a 
ampliação na 

oferta de 
vagas, 
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priorizando a 
inserção de 

adolescentes 
de 14 a 16 

anos de 
idade. 

 Que a 
SEASO 
garanta 
espaço 
físico 

adequado e 
exclusivo 

para o 
funcioname

nto da 
Secretaria 
Executiva 
do CMAS. 

(Plano 
Municipal de 
Assistência 
Social 2013)  

Instituir 
formalmente no 
organograma da 

Secretaria 
Municipal de 

Assistência Social 
a de Gestão do 

Trabalho e 
Educação 

Permanente e 
Regulação do 

SUAS. 

Capacitar de 
forma 

continuada os 
trabalhadores e 
trabalhadoras 
do SUAS para 
a utilização do 

Sistema 
IRSAS. 

Disponibilizar 
transporte 

para conduzir 
os grupos de 

SCFV de 
idosos em 
atividades 

descentraliza
das, tais 

como 
seminários, 

fóruns, 
palestras. 

 Que o 
CMAS 

organize 
consulta 

pública para 
verificar nas 
comunidade
s o melhor 

horário para 
realização 

das 
plenárias do 

CMAS, 
tendo em 

vista ampliar 
a 

participação 
da 

sociedade 
civil. 

(Conferenci
a Municipal 

de 
Assistência 
Social 2013) 

Construção de 
unidades de CRAS 

conforme 
necessidade e 

demanda apontada 
no estudo dos 

territórios do SUAS 
em Cascavel. 

Realizar 
processo 
seletivo 

simplificado 
para 

contratação de 
oficineiros 

garantindo o 
atendimento 

das 
necessidades 

específicas dos 
Serviços. 

Ampliar o 
horário de 

funcionament
o dos CRAS 

e CREAS 
garantindo o 

acesso e 
atendimento 
dos usuários 

fora do 
horário 

comercial. 

 Disponibiliza
r declaração 

de 

Construção de 
CREAS conforme 
demanda, a fim de 

Estabelecer 
mesa de 

negociação, 

Instituir o 
cartão 

alimentação 
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comparecim
ento na 

reunião do 
CMAS para 

que o 
usuário 
possa 

justificar a 
ausência no 

trabalho 

garantir o 
atendimento a 

mulher em 
situação de 
violência. 

conforme 
preconiza a 

NOB-RHSUAS 
com 

composição de 
comissão 

paritária entre 
gestão da 
Política e 

representantes 
dos 

trabalhadores 
(das diversas 
categorias), 

para 
estruturação do 

Plano de 
Cargos, 

Carreira e 
Salários dos 

trabalhadores e 
trabalhadoras 

do SUAS. 

enquanto 
benefício 

socioassisten
cial do SUAS, 

em 
substituição à 
cesta básica, 
possibilitando 

o 
empoderame

nto e 
autonomia 

das famílias, 
através de 
lista oficial 

dos alimentos 
pertencentes 

à cesta 
básica. 

  Criar cargo de 
cozinheira nos 

quadros funcionais 
do Município de 

modo a contemplar 
as funções 

estabelecidas na 
Resolução nº 9 de 

2014 do CNAS. 

Que o 
Município 

disponibilize 
plano de saúde 

para os 
funcionários. 

Instituir o 
Programa 

ACESSUAS 
enquanto um 

serviço 
continuado. 

  Criar o cargo de 
interprete de libras 
para o atendimento 

a pessoa com 
deficiência auditiva 

e/ou surdez na 
rede de assistência 

social. 

Instituir 
programa de 

apoio a saúde 
dos 

trabalhadores 
do SUAS. 

Promover a 
articulação 

das ações do 
PCDIF e criar 

parcerias 
com 

Conselho 
Municipal das 
Pessoas com 
Deficiência, 

Fórum 
Municipal das 
Pessoas com 
Deficiência, 

Programas e 
serviços que 

prestam 
atendimento 

a esse 
público 
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fortalecendo 
a Defesa e 
Garantia de 
Direitos da 

Pessoa com 
Deficiência. 

  Implantação no 
município Serviço 
de Acolhimento 

para idosos. 

Oferecer 
condições 

adequadas do 
trabalho quanto 

ao espaço 
físico 

garantindo 
salubridade e 
segurança, 
bem como 

materiais de 
consumo e 
permanente 

aos 
trabalhadores 
do SUAS com 
instituição de 

normas e 
protocolos. 

Contratar 
oficineiros 
buscando 
ofertar ao 
SCFV de 

Idosos 
diversas 
oficinas 

semanais 
com 

variedades 
de materiais. 

  Providenciar a 
construção do 

CRAS Interlagos 
com adaptações e 

instalações 
adequadas para o 
atendimento dos 
usuários que dele 

necessitar. 

Contemplar na 
avaliação de 
desempenho 

dos 
trabalhadores e 
trabalhadoras 

do SUAS a 
autoavaliação 
efetivada pelo 
trabalhador. 

Efetivar a 
execução do 

fluxo do 
Programa 

Adolescente 
Aprendiz. 

(Plano 
Municipal de 
Assistência 

Social 2013). 

  Criar em lei cargos 
que cumpram as 

funções das 
equipes de nível 

médio e 
fundamental 
prevista na 

Resolução nº 9 de 
2014 do CNAS 

Garantir 
recursos 

humanos para 
compor a 
equipe de 

referência para 
execução dos 

serviços, 
programas e 
projetos de 
Assistência 

Social, 
respeitando a 
demanda de 
usuários as 
estruturas 
físicas das 

Implantar e 
ampliar 
SCFV 

conforme as 
demandas 

dos Distritos. 
(Plano 

Municipal de 
Assistência 

Social 2013). 
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unidades e as 
exigências da 

NOB RH- 
SUAS, das 

Resoluções do 
CNAS e do 

Sistema 
Municipal de 

Monitoramento 
e Avaliação. 

  Realizar estudo de 
custo dos serviços 
socioassistenciais 
para subsidiar a 

revisão dos 
critérios de partilha 

dos recursos do 
FNAS. 

Disponibilizar 
recursos 

financeiros 
municipal para 
custear pós-
graduação 

específica na 
área de 

Assistência 
Social para os 

servidores 
efetivos da 
Política de 
Assistência 
Social com 

critérios 
transparentes 
para a seleção 
universalizando 

o acesso. 

Pactuar a 
oferta de 
curso de 

qualificação 
profissional 

(PRONATEC
), conforme 
demanda. 

(Conferência 
Municipal de 
Assistência 

Social). 

  Garantia de 
orçamento 

suficiente para os 
serviços 

sociaoassistenciais 
conforme 

demanda, bem 
como sua 

execução na 
integralidade. 

Garantir a 
isonomia 

salarial e nos 
avanços 

horizontais e 
verticais dos 

trabalhadores 
do SUAS de 

acordo com o 
nível de 

formação 
exigido pelo 

cargo. 

Implantar e 
implementar 
Serviço de 

Acolhimento 
provisório 

para pessoas 
idosas com 
vivência de 

situações de 
violência e 

negligência, 
em situação 
de rua e de 
abandono, 

com vínculos 
familiares 

fragilizados 
ou rompidos 

na 
modalidade 

de Casa-Lar. 
(Conferência 
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Municipal de 
Assistência 
Social 2013) 

   Implantar e 
implementar o 
Sistema de 
Informação IRSAS 
nas unidades que 
executam o 
assessoramento e 
defesa e garantia 
de direitos. 

Equiparar o 
salário dos 

trabalhadores 
do SUAS 

governamentai
s e não 

governamentai
s, garantindo a 

isonomia 
prevista na 
NOB-RH 
SUAS. 

Realizar em 
100% dos 
CREAS o 

acompanham
ento de 

famílias com 
presença de 
violação de 
direitos em 
decorrência 
do uso de 

substâncias 
psicoativas. 
(Pacto de 

Aprimoramen
to do SUAS) 

  Realizar revisão da 
lei sobre a 
estrutura do órgão 
gestor de 
assistência social, 
garantindo que os 
coordenadores, 
gerentes e 
diretores sejam 
funcionários de 
carreira, ou seja, 
trabalhadores do 
SUAS. 

Implantar 
legalmente a 
Gestão do 
Trabalho e 
Educação 

Permanente no 
SUAS com 
atribuição 
exclusiva 
visando 

garantir a 
efetivação de 

suas 
competências 
previstas na 

NOBRH SUAS. 

Atingir 50% 
de taxa de 

acompanham
ento das 

famílias em 
fase de 

suspensão 
do Programa 
Bolsa Família 

em 
decorrência 

do 
descumprime

nto de 
condicionalid
ades, cujos 

motivos 
sejam da 

assistência 
social com 
respectivo 
sistema de 
informação. 
(Pacto de 

aprimorament
o do Suas). 

  SEASO 
providenciar as 
adequações 
solicitadas pelo 
órgão fiscalizador 
para concessão da 
Licença Sanitária e 

Garantir a 
ampliação da 

equipe do 
monitoramento 

e avaliação. 

Atingir o 
percentual de 

50% de 
inclusão do 

público 
prioritário no 
Serviço de 
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do Corpo de 
Bombeiros em 
todos os Serviços 
Socioassistenciais 
governamentais.   

Convivência 
e 

Fortaleciment
o de 

Vínculos. 
(Pacto de 

aprimorament
o do Suas). 

  Ampliar a oferta de 
SCFV nos 
territórios dos 
CRAS conforme 
demanda. 

Garantir 
capacitação e 

assessorament
o externo 

continuado 
para os 

trabalhadores 
do SUAS 
visando a 

qualificação 
para o 

atendimento as 
famílias e 

indivíduos com 
foco nas 

necessidades 
sociais dos 
territórios 
conforme 

enfoque da 
Política de 
Assistência 
Social, com 
garantia de 

recursos anuais 
para 

contratação de 
equipe técnica 
especializada. 

Acompanhar 
pelo PAEFI 

60% das 
famílias com 
criança ou 

adolescente 
nos serviços 

de 
acolhimento. 

(Pacto de 
Aprimoramen
to do SUAS) 

  Executar o Plano 
Municipal de 
Reordenamento 
dos Serviços de 
Acolhimento para 
pessoas adultas e 
famílias em 
situação de rua. 

Garantir que os 
trabalhadores 

do SUAS, 
concursados 
com carga 

horária inferior 
a quarenta 
horas, que 
exerçam 
função 

gratificada de 
Coordenação 

recebam 
adicional 

correspondente 
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a carga horária 
complementar 
exigida para o 
exercício da 
função, bem 

como o 
adicional 

corresponde à 
função. 

  Criar critérios de 
partilha municipal 

tendo como 
referência os 

critérios de âmbito 
federal definidos 
pelo Conselho de 
Assistência Social 
e Conselhos de 

Direitos, 
considerando o 

padrão de 
qualidade dos 
serviços entre 

outras normativas 
legais do SUAS, 
estabelecendo a 

referência do custo 
real dos serviços, 

programas e 
projetos. 

Readequar a 
distribuição das 

funções 
gratificadas 

garantindo que 
as gratificações 

sejam 
destinadas 

exclusivamente 
àqueles (as) 

que exerçam a 
função para a 

qual a 
gratificação foi 

criada. 

 

  Atualizar a Lei que 
regulamenta a 
Assistência Social 
e o SUAS. 

Garantir 
formação 

continuada 
sobre as 

especificidades 
do atendimento 

às pessoas 
com 

deficiências na 
Política de 
Assistência 

Social. 

 

  Construir uma 
quadra 
poliesportiva para 
o Eureca II. 

Assegurar a 
participação, 
garantindo a 
liberação da 
carga horária 

dos servidores 
da assistência 
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nos cursos de 
libras 

oferecidos pelo 
CAS (Centro de 
Capacitação de 
profissionais de 
educação e de 
atendimento às 
pessoas com 

surdez), 
visando à 

garantia do 
atendimento às 
pessoas com 

deficiência 
auditiva em 

todos os 
serviços. 

  Realizar estudo de 
viabilidade, a fim 
de verificar o 
reordenamento dos 
CREAS existentes, 
deixando de ser 
temáticos e 
referenciando as 
famílias às 
unidades, 
conforme território 
estabelecendo 
uma equipe 
volante para 
atender a demanda 
dos Distritos e 
comunidades. 

Solicitar as 
universidades 
estaduais e 
federais que 

ofereçam 
cursos de libras 
de abrangência 
regional para 

os 
trabalhadores 
da Política de 
Assistência 

Social, visando 
à garantia do 

atendimento às 
pessoas com 

deficiência 
auditiva em 

todos os 
serviços. 

 

   Implantação de 
uma equipe 
volante de 

CREAS para 
atendimento as 
demandas dos 

distritos de 
Cascavel. 

 

   Garantir 
composição de 

equipes 
técnicas de 
referência 

priorizando o 
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desenvolviment
o do PAIF 

(Serviço de 
Atendimento 

Integral à 
Família) - 

garantindo as 
visitas 

domiciliares - 
com equipe 

adicional para 
os Serviços de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos. 

   Fortalecer o 
Fórum Estadual 

de 
Trabalhadores 

do SUAS 
permanente de 

negociação 
para gestão do 
trabalho, com 

trabalhadores e 
entidades 

profissinais 
para debater 
condições de 

trabalho, 
formas de 

organização 
dos serviços e 

fluxo. 

 

   Disponibilizar 
equipe técnica 
(um técnico de 
nível superior e 
um técnico de 
nível médio) 
específicos 

para os 
Serviços de 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos. 

 

   Implantação de 
equipes 

volantes nos 
centros de 
convivência 

intergeracionais 
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para 
desenvolver 
atividades 

abrangendo 
todos os 
distritos. 

   Garantir a 
efetivação dos 
atendimentos 
psicossociais 
nos Serviços 

Socioassistenci
ais, através da 

composição 
das equipes de 

referência 
previstas nas 
normativas do 

SUAS. 

 

   Instituir Fórum 
Municipal dos 
Trabalhadores 

e 
Trabalhadoras 

do SUAS 

 

   Garantir que os 
trabalhadores 
dos Serviços, 
Programas e 

Projetos 
recebam 

"adicional de 
complexidade" 

conforme a 
NOB-RH 
SUAS. 

 

   Totalizar 04 
equipes 

volantes de 
CRAS para 
cobertura 

territorial da 
zona rural do 

município. 
(Plano 

Municipal de 
Assistência 

Social 2013). 

 

   Manter 
percentual 

mínimo de 60% 
de 
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trabalhadores 
do SUAS de 

nível superior e 
médio com 
vínculo de 
servidor 

estatutário e 
não medir 

esforços para 
atingir 100%. 

(Pacto de 
Aprimoramento 

SUAS) 

 

Cascavel, 10 de setembro de 2015. 


