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Resumo: Este artigo apresenta um recorte da pesquisa sobre a Gestão do trabalho no 
SUAS. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório, construída sob referencial 
dialético crítico. O objetivo do estudo buscou, desvendar as condições da implementação da 
Política de Recursos Humanos do SUAS, em nível de gestão municipal na região da 
AMFRO. Os resultados demonstram a forma de organização dos municípios no que se 
refere à política de Assistência Social e seus níveis de gestão e a organização da gestão do 
trabalho no âmbito do SUAS, equipes, número de trabalhadores, educação permanente, 
controle social sob a gestão do trabalho. 
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Abstract: This paper presents a review of the survey on Labor Management in SUAS. This 
is a qualitative, exploratory study, built under a critical dialectical framework. The objective of 
the study was to uncover the conditions of the implementation of the Human Resources 
Policy of SUAS, at the level of municipal management in the amfro region. The results 
demonstrate the organization of the municipalities with regard to Social Assistance policy 
and its levels of management and organization of work management in the scope of SUAS, 
teams, number of workers, permanent education, social control under the management of 
job.  
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Introdução 

 

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social 

- NOB-RH/SUAS, tem como propósito estabelecer e consolidar eixos para a gestão do 

trabalho no SUAS. Essa norma pretende melhorar as condições de trabalho, valorizando o 

trabalhador através de Planos de carreira, cargos e salários. Através da valorização dos 

trabalhadores busca oferecer serviços e atendimentos mais qualificados no âmbito da 

assistência social. Como é uma proposta recentemente2 e estar num cenário de constante 

disputa, encontra-se em processo de implementação. Essa conjuntura dá significado e 

importância à pesquisa e avaliação do processo de implementação, podendo a partir delas, 

compreender os fatores que são determinantes para a efetivação da política de gestão de 

recursos humanos. 

Este artigo apresenta um recorte da grande pesquisa, que avaliou a implementação da 

NOB-RH/SUAS na região da AMFRO3. A pesquisa aprovada pelo comitê de ética da PUC-

RS, é do tipo qualitativa, com procedimentos complementares quantitativos, de caráter 

exploratório, construída sob referencial dialético crítico. Destaca-se entre as categorias do 

método, a totalidade, a historicidade e a contradição. Esse estudo foi realizado mediante 

análise documental da NOB-RH/SUAS, complementado pelos procedimentos de entrevista 

semi-estruturada com gestores e grupo focal com trabalhadores da política de Assistência 

Social. A análise dos dados coletados é tecida sob a perspectiva da análise de conteúdo 

conforme orienta Moraes (1998). 

A fim de desenvolver o estudo uma das questões norteadoras da pesquisa segue como 

base para este estudo, em particular, “De que forma os municípios vem trabalhando para a 

implementação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos?” Os dados coletados 

orientam para a análise que se tece a seguir, observando as categorias explicativas da 

realidade elencadas: trabalho, gestão do trabalho e a política de Assistência Social. 

 

 

Condições objetivas para o trabalho na política de Assistência Social 

 

Todo processo de trabalho implica uma matéria-prima, sendo essa o objeto sobre o qual o 

homem incide sua ação, ou força de trabalho. Meios ou instrumentos que servem para 

                                                 
2 A NOB-RH/SUAS foi aprovada pelo Conselho no dia 13 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006). 
3 Associação dos Municípios do Fronteira Oeste. A AMFRO é uma das 27 associações regionais que 

compõem a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) que 
representa os 496 municípios gaúchos. 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

potenciar a ação do homem sobre seu objeto, e ainda, a própria ação, atividade com 

determinada finalidade, que resulta por fim em um produto. Com base no conceito de 

trabalho em Marx (2003) se avalia os meios ou instrumentos do trabalho disponíveis na 

política de Assistência Social, reconhecendo aqui como meios: a adequação dos espaços 

físicos, recursos materiais para execução das atividades dos trabalhadores e o 

conhecimento como meio fundamental para desenvolvimento do processo de trabalho por 

onde é possível problematizar a discussão da formação e educação permanente4. 

Sobre o espaço de trabalho, os gestores5 relatam que diante do que se tinha “houveram 

mudanças nas estruturas, ampliação das equipes” (G1, 26/03/2013). Outro gestor entende 

que a “estrutura está adequada, que a secretaria possui o equipamento completo para a 

execução do trabalho, que tanto a estrutura física quanto o quadro de recursos humanos 

está adequado” (G2, 11/04/2013). O último gestor entrevistado refere que as condições de 

trabalho quanto aos equipamentos “estão sendo organizados”, justifica ainda que “é que é 

uma gestão nova, como é um ano novo de gestão tem várias coisas que estão sendo 

organizadas, agora estamos licitando um carro novo e foram organizados os CRAS, já 

melhorou muito desde que assumimos” (G3, 20/05/2013). 

Sobre o mesmo item, os trabalhadores comentam que percebem melhoras na estrutura e 

organização dos espaços, porém não estão adequadas. Apenas um grupo mencionou 

positivamente os espaços institucionais falando que “os espaços estão adequados, que tem 

material para trabalhar, tem carro, tem sala de atendimento, tem computador, material de 

expediente” (GF1, 26/03/2013). 

Nos demais grupos focais, os trabalhadores discutiram a questão da adequação sob vários 

aspectos, como recursos materiais, espaço físico, o conforto dos trabalhadores e usuários, 

sigilo, acessibilidade, etc. As falas evidenciam as condições de trabalho sobre os recursos 

materiais: 

A internet com problema. Ficamos dias sem acesso aos sistemas. Além 
disso, a falta de carro (GF2, 11/04/2013). 

[...] tem computador, sala, mas carro é aquela história sempre, ano passado 
tinha carro, daí estragou, hoje está assim, precisamos fazer uma visita, tem 
que ver onde está o carro, se alguém vai sair ou usar, se dá pra ir junto, 
enfim. Eu não conto muito com o carro do serviço (GF2, 11/04/2013). 

[...] há uma dificuldade pela demora da licitação dos materiais de consumo. 
O espaço dos CRAS e CREAS estão adequados (GF2, 11/04/2013). 

                                                 
4 Destaca-se sobre este tema a contribuição da Tese da Dra. Rosa Maria Castilhos Fernandes, 

intitulada “Educação Permanente: uma dimensão formativa no Serviço Social” que discute a 
educação e formação pelo viés da política pública de Saúde. 

5 Respeitando a ética em pesquisa, utiliza-se legenda como forma de preservar os pesquisados. 
MGB1, MGP2 e MGB3, representam os Municípios pesquisados, sendo MGB – Municípios em 
Gestão Básica e MGP – Municípios em Gestão Plena. G1, G2 e G3 Representam os gestores 
entrevistados. GF1, GF2 e GF3 representam os grupos focais realizados. 
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Sobre o espaço de trabalho, estamos providenciando (GF3, 20/05/2013). 

 

Os trabalhadores destacam também a organização em relação aos recursos materiais, 

relatando sobre os processos administrativos burocráticos características do espaço público, 

como as compras através de processos de licitação. Reflexões dos trabalhadores sobre a 

organização do espaço físico inadequado, o que impede a garantia do sigilo profissional: 

 

[...] divisão de salas de forma que impede um espaço de atendimento com 
garantia de sigilo no atendimento. Por exemplo, imagina eu fazendo o 
atendimento e três ou quatro pessoas conversando, e ouvindo o que o 
usuário está falando (GF2, 11/04/2013). 

 

É possível evidenciar que os trabalhadores do SUAS, que estão neste espaço atendendo os 

interesses coletivos, representando o Estado, sofrem da mesma maneira, que os 

trabalhadores do espaço privado. Se observa que as mudanças dos modos de produção e 

das reformas do Estado repercutiram diretamente no cenário do trabalhador brasileiro, sob o 

aspecto dos seus direitos e de seu espaço, que ficam reduzidos e fragmentados. 

(ANTUNES,  2001). Ainda em relação aos espaços físicos, que implica na acessibilidade 

dos serviços: 

 [...] a acessibilidade não se limita a escada não é, tem a escada, não tem 
elevador, havia três pessoas surdas que vinham fazer atendimento e teve 
que ser encerrado, se comunicou o juiz que não podia ser feito, porque a 
psicóloga não conseguia se comunicar com eles, daí eu comecei a fazer 
libras, um continua vindo (GF2, 11/04/2013). 

 

Os trabalhadores apontam também para o fato de que já houve melhoras no espaço de 

trabalho e de que outras melhorias estão sendo aos poucos realizadas, no sentido de 

superar as limitações nos espaços institucionais dos serviços socioassistenciais. Importante 

destacar a observação do trabalhador que a questão da acessibilidade não se limita as 

rampas de acesso ou adequações nos espaços físicos. Para além das barreiras físicas, é 

preciso pensara a acessibilidade nas questões da diversidade da população, como 

deficiências de outra natureza, as altas habilidades, a acessibilidade quando a ausência nas 

condições de comunicação, ou por questão de língua estrangeira. Ainda se pensa 

acessibilidade com um olhar limitado para a diversidade de situações que existentes. 

Em relação ao grupo que discutia a situação do espaço não oferecer sigilo, uma fala aponta 

para possíveis mudanças, o que desperta o que o trabalhador espera encontrar em seu 

ambiente de trabalho, “mas está sendo pensado outro endereço, onde a gente espera que 

tenha as salas para atendimento” (GF2, 11/04/2013). 
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Um dos trabalhadores provoca os demais integrantes do grupo a pensar e problematizar 

perguntando “e daí?” a questão vem como provocação para o debate, e insiste na discussão 

de que faltam as “cabeças pensantes”, que remete a articulação dos trabalhadores que 

fazem a política de Assistência Social, entendendo que este é o conjunto de pessoas que 

pode impulsionar o processo de organização e melhorias no espaço profissional através da 

articulação política dos trabalhadores. Cabe fazer no cotidiano do exercício profissional, uma 

análise dos dilemas que cercam os trabalhadores, o que exige a compreensão das 

determinações objetivas das relações do capital sobre as condições de trabalho. (CEOLIN,  

2014). 

No grupo focal do MGB3, a fala dos trabalhadores remete a característica burocrática da 

gestão pública, “[...] eu entrei no final do ano passado, peguei um pouco da outra gestão, 

melhorou bastante, mas entendo que é um processo bem demorado [...]”, outro trabalhador 

entra na discussão e complementa “no setor público não é querer uma coisa para amanhã, 

mas não podemos perder as esperanças de lutar por um espaço novo e melhor a cada dia”, 

além de compreender que os processos se dão em determinados prazos de tempo, ele 

reconhece a importância da participação dos trabalhadores presentes na construção da 

política quando se refere “não podemos perder a esperança de lutar”, a luta como 

representação simbólica da disputa concreta, da correlação de forças na política pública 

sobre a qual os trabalhadores têm um papel fundamental enquanto luta de classe 

organizada (GF3, 20/05/2013).  

As entrevistas e falas dos trabalhadores dos grupos, só reforça a necessidade de avaliar as 

condições de trabalho, e ainda, as exigências impostas pelos distintos empregadores. Estes 

“estabelecem funções e atribuições, impõem regulamentações específicas a serem 

empreendidos no âmbito do trabalho coletivo”. (CEOLIN,  2014, p. 241). 

As relações de trabalho com a esfera pública se desgastaram no modelo de estado 

neoliberal, isso porque tal modelo de gestão repassou ao mercado atribuições que antes se 

davam somente no âmbito estatal. A partir dos processos de privatização de espaços 

estatais6 o mercado assume algumas empresas e serviços, antes públicas, e o terceiro setor 

ocupa um espaço importante prestando serviços em áreas como educação, saúde, 

segurança pública, etc., isso reflete sobre os trabalhadores da política em questão. 

(MALDONADO,1997).  

                                                 
6 Segundo Maldonado (1997, p.23) para que os países adaptem-se o mundo globalizado é 

necessário: “abrir a economia à concorrência internacional, propiciar ampla liberdade de movimento 
ao capital, desregulamentar os mercados internos, em especial o mercado de trabalho, e realizar 
uma ampla privatização das empresas estatais”. 
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Retomando a frase do trabalhador sobre as “cabeças pensantes”, discute-se o processo de 

capacitação e educação permanente como meio para a realização do trabalho, segundo os 

elementos constitutivos do trabalho em Marx (2003).  

 

 

Educação permanente: capacitação para os trabalhadores do SUAS 

 

A Capacitação e educação permanente é um dos itens da NOB-RH em relação à 

proposta de qualificação, como já sugere o nome do item, em caráter “permanente” dos 

trabalhadores da política de Assistência Social. Segundo o Plano decenal, o prazo para 

atendimento da meta sobre a implantação e implementação da política de educação 

permanente e valorização dos trabalhadores encerrou no ano de 2010, no entanto, a 

realidade da região da AMFRO demonstra que este item das metas ainda não foi 

contemplado.  

É imperioso destacar que em relação às metas nacionais do Plano Decenal, alguns 

itens que competem à esfera Federal ainda não foram implementados, como a “formulação 

em conjunto com o MEC de residência para os profissionais da assistência social” no prazo 

de 2007 a 2010, e outras que não foram contempladas, como a meta número dez que 

propoz para os anos de 2008 a 2015, 

 
Instituir, a partir do Plano Nacional de Assistência Social, escola de 
qualificação permanente em parceria com as universidades, públicas, 
privadas e confessionais, para os gestores, trabalhadores da área, 
conselheiros e usuários, respeitando as diferenças regionais e diversidades 
na proteção social básica e especial (BRASIL, 2005, s/p). 
 
 

A elaboração de planos de capacitação e educação permanente exige a articulação de 

gestores e trabalhadores nas três esferas de governo. Em relação a isso, os gestores 

sinalizaram positivamente sobre a existência de planos nos municípios, “sim, se organiza 

capacitação com a DPM” (G1, 26/03/2013). A DPM é um órgão nominado de Delegações de 

Prefeituras Municipais, criada em 1966, pelo Decreto nº 17.230. Presta consultoria jurídica. 

Administrativa e contábil na área pública. Sua missão é “repassar a seus clientes 

informações completas, atualizadas, seguras e efetivas”. A DPM é o principal órgão que 

vem prestando serviços de treinamento no interior do Estado do Rio Grande do Sul (DPM, 

2013, s/p). Ainda sobre os planos de capacitação, “sim, trabalham e criam oficinas de 

acordo com a demanda da secretaria, os técnicos que fazem os cursos atuam como 
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multiplicadores para os demais profissionais, vão se qualificando em sistema de rodízio para 

a racionalização do trabalho” (G2, 11/04/2013).  

O “sistema de rodízio” mencionado pelo gestor diz respeito ao processo de participação que 

ocorre de maneira pontual, onde cada trabalhador acessa cursos de formação e capacitação 

de maneira isolada, e onde em cada curso um profissional participa.  

A discussão tecida pelos trabalhadores sobre a existência de um plano de capacitação e 

educação permanente demonstra diversos posicionamentos nos quais é possível verificar a 

dicotomia do que cada trabalhador pensa a respeito das capacitações na política de 

Assistência Social.  

 

Eu não participei ainda, mas teve uma capacitação pelo PROJESP, que foi 
a secretaria, assistentes sociais, psicólogas, e tem outro agora em março. 
As capacitação do SUAS sempre  tem alguém indo. No ano passado teve o 
PAIF, foram alguns também (G1, 26/03/2013).  

[...] teve capacitação do bolsa família, e vai ter mais uma também (G1, 
26/03/2013). 

[...] eu acho que as capacitações estão acontecendo.  Todo mundo tem 
acesso (G1, 26/03/2013). 

Cada profissional busca por si, não tem não um plano ou planejamento de 
educação ou capacitação continuada. Cada um busca os cursos que quer 
fazer e faz por conta sem ajuda ou incentivo do município (GF2, 
11/04/2013).  

 

A discussão demonstra que os trabalhadores buscam se qualificar individualmente. As falas 

remetem a algumas ponderações, primeiro a inexistência de um plano de educação e 

qualificação permanente de acesso a todos os trabalhadores do SUAS; segundo a 

individualização do processo de qualificação, instituindo ao profissional a responsabilidade 

de buscar novos subsídios para a intervenção e melhoria dos serviços; terceiro, os momento 

de capacitação existente são treinamentos pontuais sobre a execução de programas, 

projetos e serviços prestados nas secretarias, o que não possibilita um adensamento sobre 

a realidade vivida. Além disso, os espaços considerados de qualificação existentes são 

momentos que não permitem a leitura de um processo histórico e da totalidade das 

situações vividas por usuários e trabalhadores desta política.  

Desde a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição 

Federal de 1988, a questão da formação profissional tem sido realçada como fundamental, e 

é a que vem sofrendo o maior processo de desregulamentação dentro da política do Estado 

no país. (BERTANI, 2015, s/p.).  

E ainda, ao se refletir sobre as falas percebe-se a ausência da mobilização dos 

trabalhadores em processo reivindicatórios em relação à construção de planos de 
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capacitação e educação permanente como um processo contínuo e formativo. A forma 

como os espaços de participação estão constituídos não vem permitindo a discussão da 

educação permanente. 

 

[...] como os trabalhadores eram mínimos, as capacitações eram mínimas, 

agora a gente estava tentando desenvolver uma política de capacitação, 

nesta gestão (GF3, 20/05/2013). 

 [...] Nessa nova gestão sim, aos poucos a gente começa a ter sim essa 
capacitação. Veio os concursados e aí vem as capacitações (GF3, 
20/05/2013). 

 [...] Mas plano de capacitação e educação permanente ainda não tem, se 
trabalha com a demanda (GF3, 20/05/2013). 

 

Os trabalhadores de todos os municípios durante as discussões apresentam as 

possibilidades de capacitação muito vinculadas às situações que demandam viagens para 

cursos externos, que são claramente momentos de capacitação de treinamentos sobre 

sistema operacional, mudanças nos serviços socioassistenciais promovidos pelas entidades 

governamentais em relação à política de Assistência Social.  

A partir das falas percebe-se que a concepção de educação permanente presente nos 

municípios refere-se a treinamentos. Esses treinamentos são efetuados sistematicamente 

com vistas a instrumentalizar a ação profissional em relação aos programas, projetos e 

serviços prestados pela política de Assistência Social. Porém, a educação permanente não 

se refere exclusivamente a esses processos, ela pretende ir além.  

 
 
O exercício do trabalho qualificado no campo da Política de Assistência 
Social, em uma perspectiva emancipatória, exige que a formação dos 
trabalhadores conjugue três dimensões absolutamente necessárias no 
processo de construção da identidade profissional: a dimensão política, a 
dimensão ética e a dimensão técnica. Em verdade é preciso primar pela 
formação de quadros profissionais com capacidade plena de pesquisar, 
diagnosticar, planejar, coordenar, monitorar e avaliar programas, projetos, 
serviços e benefícios no âmbito do SUAS, encarnado um pensamento 
crítico, enraizado em valores ético. (BRASIL, 2011, p. 165). 
 

 

Considerar as dimensões políticas, éticas e técnicas é imprescindível para contribuição da 

ação profissional à política de Assistência Social. Para isso há que utilizar-se do espaço de 

trabalho para problematizar as vivências e experiências; criar momentos e grupos de estudo 

da política; estabelecer diálogo entre todos os responsáveis pela execução desta e 

capacitar-se internamente como grupo; criar estratégias para liberação dos trabalhadores no 

caso de participação em eventos e palestras que envolvam a dinâmica de seu trabalho; 

autorizar dispensa do trabalhador do local de trabalho para cursos de pós-graduação; 
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estabelecer parcerias com instituições de ensino superior e criar espaços de debate, fóruns, 

discussões que possam ampliar o olhar e qualificar as equipes em torno das demandas 

institucionais sem desperdiçar o conhecimento dos trabalhadores, já que são eles que 

atuam diariamente no atendimento dos serviços e certamente conhecem as nuances e 

dinâmicas, então, devem ser parte da troca de experiências e conhecimentos a partir do 

planejamento da educação permanente. 

Em um dos grupos um trabalhador aponta tais características e entende esse processo 

como parte do plano de capacitação, abordando sobre a situação mencionada de reduzir a 

capacitação e formação a cursos em âmbito externo  

 

Porque as vezes a gente acha que capacitação tem que ser só viagem, e 
não é.  Até assim ó, uma reunião bem feita, uma experiência bem sucedida 
(GF2, 11/04/2013). 

[...] a gente acha que sim, que esses são espaços de capacitação. As tele 
conferências, são muito boas. Depois a gente pensa no lugar, como é que a 
gente vai fazer aqui (GF2, 11/04/2013). 

 

Este posicionamento auxilia a problematizar o processo de capacitação e educação 

permanente como um processo que pode ser vivenciado no âmbito interno do espaço de 

trabalho e criado com a participação dos trabalhadores a partir das situações que vivenciam 

no cotidiano profissional, com o intuito de atender as necessidades do grupo de 

trabalhadores. 

 Ainda que os gestores e alguns trabalhadores apontem para a existência de um plano de 

capacitação e educação permanente, fica evidenciado que este plano não está constituído 

formalmente, o que ocorrem são capacitações esporádicas oferecidas pelos organismos 

responsáveis pela política de Assistência Social, dos quais somente alguns profissionais tem 

acesso, geralmente os trabalhadores de nível superior e cargos de gestão como aparece em 

algumas falas, “teve uma capacitação, que foi a secretaria, assistentes sociais, psicólogas”,  

em outro momento “uma assistente social foi em Santa Maria” (GF2, 11/04/2013).  

Este é um fator a ser pensado no planejamento: que todos os trabalhadores do SUAS 

tenham acesso às capacitações, já que o processo de educação permanente deve 

contemplar todos os trabalhadores da política de Assistência Social. Cabe destacar que a 

educação permanente que se busca enquanto processo de construção do conhecimento é a 

educação que vai além da educação formal, dos bancos das escolas e academia, mas uma 

educação construído no campo das relações sócias e intervenções profissionais no sentido 

de resignificar os processos de trabalho e construir conhecimento a partir da realidade 

profissional (FREIRE, 1979).  
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A discussão e reflexão dos grupos de trabalhadores apresenta uma contradição em relação 

às respostas dos gestores que afirmaram ter plano de capacitação. O grupo focal 

oportunizou um espaço de debate aos trabalhadores sobre sua condição de trabalho, onde 

assistentes sociais, psicólogos, atendentes do CRAS, auxiliares administrativos, puderam 

discutir sobre sua condição comum de trabalhadores da política de Assistência Social. Uma 

das falas aponta ainda para a importância de espaços de debate da classe trabalhadora 

para discutir, problematizar e planejar estratégias de fortalecimento dos trabalhadores e da 

política de Assistência Social, “falta para nós momentos de debate sobre nosso trabalho, a 

gente nunca se reuniu para discutir isso” (GF3, 20/05/2013). 

A formação e qualificação dos profissionais é imprescindível, para ampliarmos a concepção 

e a melhoria dos serviços socioassistenciais, em conjunto com a qualificação a valorização 

dos trabalhadores em decorrência dos Planos de carreira cargos e salários. Qualificar e 

valorizar os trabalhadores, como proposta para qualificar os serviços. Primar pela formação 

de profissionais, com capacidade para o exercício do planejamento, coordenações, 

avaliação de programas, projetos, e execução dos serviços. (BRASIL, 2011). 

 

 

Conclusão 

 

Em que pese as limitações na apresentação de um recorte da pesquisa, esta, ainda compõe 

a totalidade da realidade. O estudo efetuado sobre o trabalho reflete a realidade concreta, 

onde se vivenciam os processos de flexibilização, precarização das condições laborais, pela 

escassez ou inequação dos recursos materiais. A pesquisa trouxe à tona o fato de que estas 

condições estão presentes no cotidiano do homem e como lócus da pesquisa, no cotidiano 

das relações produzidas e reproduzidas na política de Assistência Social, na regiaão da 

AMAJA.  

Os dados empíricos demonstram que a gestão da política de Assistência Social já galgou 

alguns degraus no sentido de reestruturação, porém, muitos ainda faltam para consolidar o 

espaço de política pública de direito. A gestão do trabalho ainda é um fator quase ignorado, 

não se pode dizer desconhecido. 

Há muitos desafios ainda pela frente, mas o processo é esse mesmo, um campo de 

disputas diárias, de construção de uma nova ordem pautada no direito dos trabalhadores e 

na qualidade dos serviços socioassistenciais. Um passo de cada vez e vai se rompendo os 

antigos “vícios” herdados do assistencialismo. O desafio é de organizar a gestão do trabalho 
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no SUAS, pautada nas diretrizes da NOB-RH/SUAS, ampliar os níveis de gestão o que 

consequentemente implica em novas responsabilidades para a gestão pública municipal da 

política de Assistência Social. 
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