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NA VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
VALORIZAR OS/AS TRABALHADORES/AS PARA CONSOLIDAR O SUAS 

 
A constituição histórica do Fórum Nacional dos/as Trabalhadores/as do Sistema Único de 

Assistência Social – FNTSUAS foi deflagrada na VII Conferência Nacional de Assistência Social 

motivada por dificuldades destes Trabalhadores/as em pautar suas demandas. A FENAS e a FENAPSI
1
 

a apresentaram na Conferência as expectativas dos trabalhadores/as e apontam propostas concretas 

para início do processo de discussão e enfrentamento da precarização das condições e relações de 

trabalho na Política de Assistência Social, provocando ampla discussão da qual resultou pautar o 

assunto como tema da próxima Conferência Nacional. Deste processo instaurado resultou a criação do  

FNTSUAS, a definição de articuladores/as para criação dos Fóruns Estaduais e a eleição de Comissão 

Gestora Provisória para o fórum, em plenária realizada dia 02 de dezembro de 2009. 

Tal processo de debate levou o CNAS à realização de uma série de Encontros Regionais de 

21 de setembro a 26 de novembro de 2010 e o Encontro Nacional dias 30 e 31 de março de 2011; 

quando se deu a eleição da primeira Coordenação-Geral do FNTSUAS e semanas depois a edição da 

Resolução CNAS nº 017/2011 definindo o rol das profissões de formação em Ensino Superior que 

integram os/as trabalhadores/as da Assistência Social
2
 e firmando o compromisso de realizar igual 

processo a partir de janeiro 2012 para definição das categorias de formação em Ensino Médio e 

Fundamental que também possuem tal condição. Assim chega-se a VIII Conferência Nacional, em 2011 

com o tema: Consolidar o SUAS e valorizar seus trabalhadores.  

TRABALHADORES/AS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: o momento é ímpar para inverter a 

equação proposta no tema desta Conferência, ou seja, que a VALORIZAÇÃO DO/A TRABALHADOR/A 

seja o alicerce do processo de CONSOLIDAÇÃO DO SUAS e não o contrário. Para isso, será 

necessário o engajamento de todos/as neste processo, com propostas claras e objetivas para fazer o 

enfrentamento da precarização das condições e relações de trabalho, e no contexto das suas atividades, 

estar atento e forte nas ações socioassistenciais, na gestão e no controle social que podem ser assim 

sintetizadas: 

 

QUANTO ÀS RELAÇÕES E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS/AS TRABALHADORES/AS SUAS: 

1. Processo permanente de Educação continuada;  
 

2. Mesa de Negociação Nacional, Estaduais e Municipais, que consolidem as relações e condições 
dignas de trabalho e remuneração aos/as Trabalhadores/as SUAS, garantia de exercício 
profissional de acordo com atribuições e  respectivas competências, em especial: Planos de 
Carreira, Cargos e Salários - PCCS, piso salarial nacional, respeitando a contratação de 
trabalhadores/as SUAS, por concursos públicos de provas e títulos; jornada de trabalho unificada 
máxima de 30 horas para todos/as; e Política de Segurança e  Saúde do Trabalhador;  

                                                        
1
 Federação Nacional de Assistentes Sociais e Federação Nacional de Psicólogos. 

2
  A Resolução CNAS nº 017/2011 define: Assistentes Sociais, Psicólogos/as, Pedagogos/as, Sociólogos/as, Terapeutas 

Ocupacionais, Antropólogos/as, Musicoterapeutas, Economistas, Advogados/as e Contadores/as. Trabalhadores/as com formação 

em Ensino Médio e Fundamental, no âmbito da gestão e execução direta das ações socioassistenciais. 
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3. Locus específico para a Gestão do Trabalho nas Secretarias/Órgãos Gestores em todos os 
níveis da federação;  
 

4. Efetivação da NOB-RH/SUAS (2006); 
 

5. Revisão e ampliação das equipes de referência, fortalecendo a interdisciplinaridade; definição de 
território adequado à composição da equipe e volume de demandas,  
 

6. Sistema de Informação adequado de forma a possibilitar a referências e contra-referências, e 
efetivo registro, interdisciplinaridade, qualificação e ação em rede de intervenção. 

 

QUANTO A CONSOLIDAÇÃO DO SUAS: 

1. Financiamento do SUAS.;  
a. Pactuação entre os entes federados para viabillizar o co-financiamento tripartite e 

descentralizado;  
b. Mobilizar gestores, trabalhadores e usuários na conquista da garantia constitucional de 

percentual mínimo de 5% (cinco por cento) dos recursos orçamentários nos três níveis 
federativos (Federal; Estadual e Municipal), com garantia de reserva de 60% de 
percentual a remuneração digna dos trabalhadores/as, observando a Resolução CNAS 
nº  3.235/2011. 

 
2. Um SUAS com acesso a serviços com qualidade:  

a. Fortalecimento dos CRAS/CREAS apontando para seu funcionamento além do horário 
comercial, permitindo o acesso ao cidadão trabalhador. 

b. Reconhecimento do/a trabalhador/a SUAS como sujeito  singular da ação da Assistência 
Social, com formação qualificada, condições de trabalho e remuneração digna e acesso 
a processo permanente de educação continuada; 

c. Fortalecimento da matricialidade familiar, territorialização e descentralização político-
administrativa como essência; 

d. Controle social, participação popular e protagonismo comunitário reais visando fortalecer 
o processo de democratização das relações sociais no país; 

e. Profissionalização da Gestão do SUAS com foco na ampliação da Seguridade Social na 
perspectiva da universalização dos direitos sociais, proteção social que reduza 
vulnerabilidades e torne o cidadão alcançável pelas Políticas Setoriais e Serviços 
Públicos com combate ao primeiro-damismo e a práticas assistencialistas, clientelistas, 
que desvirtuam o SUAS como política pública de acesso universal e com primazia da 
responsabilidade do Estado. 

f. Institucionalização de Conferências de Gestão do Trabalho do SUAS nas três esferas de 
governo. 

 

Estas são expectativas e compromissos pelos quais lutam os/as TRABALHADORES/AS 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, e, constituem princípios da existência e funcionamento do FNTSUAS. Das 

autoridades e gestores SUAS espera-se diálogo e reconhecimento em defesa de objetivos comuns: a 

consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e integração das Políticas Públicas.  Dos 

trabalhadores/as e usuários da Assistência Social espera-se: organização e participação política. 

TRABALHADORES/AS: A IDENTIDADE SUAS SE CONSTRÓI COM 

UNIDADE NA DIVERSIDADE! 

www.fntsuas.com.br 

Contatos: coordenacao.fntsuas@terra.com.br 

http://www.fntsuas.com.br/

