
 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 023, de 13 de maio de 2010. 
 

SOLICITA à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO que em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria de 
Governo, apresente a proposta de implantação do Plano de Cargos, Carreira 
e Salários que contemple as especificidades dos trabalhadores da Política de 
Assistência Social. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 13 de maio de 2010, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e: 
 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, a qual traz expresso em suas prerrogativas que a Assistência 
Social é Política Pública, direito do cidadão e dever do Estado;  
 
CONSIDERANDO o que preceitua a Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS de 7 de dezembro de 1993 a qual 
dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências; 
 
CONSIDERANDO a IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro/2003, em 
Brasília/DF, a qual apontou como principal deliberação a construção e implementação do Sistema Único da 
Assistência Social – SUAS, requisito essencial da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS para dar efetividade 
à assistência social como Política Pública; 
 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social de 2004, a construção e a regulação do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, bem como, da sua Norma Operacional Básica – NOB; 
 
CONSIDERANDO a RReessoolluuççããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  NNaacciioonnaall   ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall   --  CCNNAASS  NNºº  226699,,  ddee  1133  ddee  ddeezzeemmbbrroo  
ddee  22000066  aa  qquuaall   aaprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social 
- NOB-RH/SUAS; 
 
CONSIDERANDO que é requisito da Gestão Plena: elaborar e executar a política de recursos humanos, com a 
implantação de carreira para os servidores públicos que atuem na área da Assistência Social; 
 
CONSIDERANDO que no ano de 2005 o Município de Cascavel pactuou com o MDS e está habilitado no nível 
de Gestão Plena de Assistência Social e que, portanto, deve ter o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os 
trabalhadores que atuam na Política de Assistência Social; 
 
CONSIDERANDO que a criação do Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS é uma questão prioritária a ser 
tratada, pois, constitui um dos eixos estruturantes do SUAS; 
 
CONSIDERANDO que o Município de Cascavel deve cumprir o Plano de providências exigido pela Secretaria de 
Emprego Trabalho e Promoção Social – SETP na ocasião do monitoramento do SUAS em 2009, o qual deve 
contemplar o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - SOLICITAR à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO que em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Administração e Secretaria de Governo, apresente a proposta de implantação do Plano de Cargos, 
Carreira e Salários que contemple as especificidades dos trabalhadores da Política de Assistência Social, atendendo 
assim, os requisitos exigidos no nível de Gestão Plena, o qual o Município de Cascavel encontra-se habilitado. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. Revogadas as disposições em contrário. 

 
Cascavel, 13 de maio de 2010. 

 
VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


