
 

 

4. Registro do Resultado dos Grupos de Trabalho: 

Eixos Prioridades para o Município Prioridade para 

o Estado  

Prioridade 

para a União  

1 - 

Assistência 

Social é um 

direito do 

cidadão e 

dever do 

Estado 

1- Realizar e promover a manutenção de 

levantamento das demandas, necessidades e 

interesses dos usuários em relação à 

profissionalização e manter parceria com a 

Secretaria Municipal de Trabalho e Industria 

Convencional para a contratação e oferta de 

cursos. 

1- Implantar a 

Delegacia da 

mulher, a partir de 

levantamento e 

análise dos 

indicadores de 

violência apontados 

pela Comissão 

Intersetorial de 

Enfrentamento a 

violência 

intrafamiliar (CIEVI). 

1- Garantir a 

manutenção dos 

critérios do 

Benefício de 

Prestação 

continuada – BPC, 

conforme 

preconiza a 

Constituição 

Federal, a Lei 

Orgânica de 

Assistência Social, 

a Política Nacional 

de Assistência 

Social, o Estatuto 

do Idoso, e o 

Estatuto da Pessoa 

com deficiência, 

prevendo a 

garantia de 

avaliação social 

realizada pelo 

profissional com 

formação em 

Serviço Social, 

resguardando o 

direito de acesso 

ao benefício. 

2- Priorizar e manter o agendamento e 

atendimento referente ao cadastro único, 

tanto para atualização quanto para confecção 

de novo cadastro, para demanda de 

famílias/usuários em situação de violação de 

direitos. 

3- Garantir uma equipe técnica mínima em 

toda a rede de atendimento da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, tanto da 

Divisão de Proteção Social Básica, quanto da 

Especial, conforme preconiza a NOB/RH. 

4- Criar o Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher, a fim de garantir a fiscalizar os 

encaminhamentos de atendimentos a mulher 

vítima de violência. 

5- Garantir o cumprimento da lei municipal 

nº 2230/2018, qual refere-se a 

regulamentação para concessão dos 

benefícios eventuais. Cabe apontar que foi 

aprovado cinco propostas, sendo a proposta 

dois rejeitadas para ser enviadas para a 

Conferência Estadual. 



 

 

Eixos Prioridades para o Município Prioridade para 

o Estado  

Prioridade 

para a União  

2-Política 

Pública tem 

que ter 

financiamento 

público 

1- Promover em parceria com a 

Controladoria Geral do Município, 

capacitação aos trabalhadores do SUAS, 

alocados juntos aos serviços 

socioassistenciais, quanto ao processo 

orçamentário e a articulação com os 

instrumentos de gestão, tais como: Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

Lei Orçamentaria Anual. 

1- Garantir a 

transferência 

regular de recursos 

do governo Estadual 

para o 

cofinanciamento 

dos serviços da 

Política de 

assistência social, 

cumprindo o que 

estabelece as 

diretrizes do SUAS  

e respeitando as 

especificidade e 

necessidades de 

cada município. 

1- Garantir a 

transferência 

regular de regular 

de recursos da 

União para o 

cofinanciamento  

dos serviços da 

Política de 

Assistência Social, 

cumprindo o que 

estabelece as 

diretrizes do SUAS, 

que tratam da 

responsabilidade 

do 

cofinanciamento 

das três esferas de 

governo. 

2- Realizar planejamento continuo das ações 

anuais a serem realizadas na Política de 

assistência social, utilizando-se para tal, do 

diálogo com as equipes dos serviços, bem 

como, do controle social, através do 

Conselho Municipal de Assistência Social 

3- Garantir a manutenção dos recursos junto 

ao orçamento da Secretaria Municipal de 

Assistência Social para a continuidade das 

ações do Conselho Municipal de Assistência 

Social, contribuindo no exercício do controle 

social 

4- Apresentar projeto de lei junto a Câmara 

Municipal de Vereadores para a 

regulamentação do SUAS no município de 

Telêmaco Borba, fixando porcentagem 

mínima orçamentária anual de 6 a 8% para 

Política de Assistência Social. 

5- Inserir de maneira contínua a temática 

referente ao orçamento da Política de 

Assistência Social junto aos serviços de PAIF, 



 

PAEFI, SCFV e serviços socioassistenciais, 

visando estimular a participação popular de 

usuários no processo de planejamento e 

controle social. 

 

Eixos Prioridades para o Município Prioridade para 

o Estado  

Prioridade 

para a União  

3 - A 

participação 

popular 

garante a 

democracia e 

o controle da 

sociedade 

1- Realizar fóruns de discussão com a 

participação dos usuários da política de 

assistência social, trabalhadores do SUAS e 

representantes das entidades 

socioassistenciais, com objetivo de avaliar a 

política de assistência social, bem como 

fortalecer o exercício da autonomia, do 

protagonismo e da cidadania. 

1- Fortalecer os 

Conselhos 

Municipais de 

Assistência Social, 

através de 

capacitação 

continuada, 

realizada pelo CEAS 

e SEJUF, com 

objetivo de 

esclarecer aspectos 

inerentes as 

atividades do 

Conselho enquanto 

espaço de 

participação e 

controle social. 

1- Viabilizar e 

cofinanciar a 

capacitação e 

educação 

permanente para 

os Conselheiros 

Municipais e suas 

representatividade

s para assegurar a 

participação social, 

o controle social e 

a garantia de 

direitos 

socioassistenciais. 

2- Articular a integração entre conselho 

municipal de assistência social com outros 

conselhos das demais políticas, bem como 

incentivar a transparência e a publicização 

através dos meios de comunicação visando o 

acesso aos direitos sociais básicos. 

3- Mobilizar a população para participação 

descentralizada do Conselho e buscando 

fortalecer o protagonismo dos cidadãos. 

4- Criar um cronograma para monitoramento 

das propostas elaboradas na conferência. 

5- Capacitar os novos integrantes do CMAS 

sobre a Política de assistência social. 

 

 

Telêmaco Borba, 02 de setembro de 2019. 


