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PERFIL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, através de Decretos Municipais específicos, estabeleceu as normas gerais 

de padronização dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial, a serem realizados e executados pela rede 

socioassistencial não governamental do Município de Ponta Grossa, com vistas ao atendimento da Lei Federal n° 

13.019/2014 e Decreto Municipal nº 12.120/2016, por meio da celebração de parcerias entre a administração pública 

e as organizações da sociedade civil. 

Entre outros critérios, ficou estabelecido que:  

Cada unidade prestadora de serviços deverá contar com 01 (um) Responsável Técnico devidamente 

nomeado, preferencialmente Assistente Social ou outro profissional que compõe a equipe de 

referência do SUAS (de acordo com o art. 1º da Resolução CNAS nº 17 de 20/06/2011), que 

responderá tecnicamente pelo serviço prestado, estando a ele subordinada a equipe técnica, 

administrativa e de apoio vinculada ao serviço socioassistencial. 

São profissionais que compõem a equipe de referência dos serviços, de acordo com a Resolução CNAS nº 17/2011: 

 Proteção Social Básica: Assistente Social e Psicólogo; 

 Proteção Social Especial de Média Complexidade: Assistente Social, Psicólogo e Advogado. 

 Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Assistente Social e Psicólogo. 

 

Perfil do Responsável Técnico: 

 Profissional de nível superior de acordo com a NOB/RH/2006 e com a Resolução do CNAS nº 17/2011;  

 Conhecimento da legislação referente à Política Pública de Assistência Social: LOAS, PNAS, NOB-SUAS, NOB-

RH, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Orientações Técnicas, entre outros; 

 Conhecimento da rede socioassistencial, da rede das demais políticas públicas e dos órgãos de defesa de 

direitos;  

 Habilidade para comunicação e trabalho em equipe, organização de informações, planejamento e avaliação 

dos serviços; 

 Registro no Conselho de Classe de sua profissão. 

Principais Atribuições do Responsável Técnico: 

 Elaborar e assinar o Projeto Técnico referente ao serviço socioassistencial a ser ofertado; 

 Participar, em conjunto com a direção/coordenação da entidade, da elaboração do Plano de Aplicação dos 

Recursos a serem utilizados no serviço socioassistencial objeto do termo de parceria, indicando as 

necessidades inerentes ao serviço; 

 Elaborar, em conjunto com a equipe técnica do serviço, o planejamento das ações a serem executadas pelo 

serviço socioassistencial; 



 Coordenar o trabalho técnico referente ao serviço socioassistencial, zelando pelo cumprimento da legislação, 

do Projeto Técnico e Plano de Trabalho propostos, bem como pelos dos direitos dos usuários; 

 Garantir a articulação do serviço com o CRAS, CREAS, Centro POP, Rede Socioassistencial e Órgão Gestor 

Municipal; 

 Estabelecer em conjunto com a equipe técnica, administrativa e de apoio vinculada ao serviço 

socioassistencial, qual a dinâmica, metodologia, critérios e processos de trabalho a serem desenvolvidos no 

atendimento ao usuário;  

 Informar à direção e/ou coordenação da entidade sobre as necessidades e demandas do serviço 

socioassistencial quanto à Recursos Humanos, materiais, equipamentos, estrutura, etc. 

 Responsabilizar-se pela elaboração e envio de relatórios como: Relatório Mensal de Frequência, Relatório de 

Monitoramento, Relatório de Fiscalização da Parceria, Formulário Censo SUAS e demais documentos 

solicitados pela Gestão Municipal e/ou pelo Fiscal da parceria; 

 Realizar periodicamente a avaliação dos serviços junto aos usuários, identificando pontos positivos e 

negativos, discutindo com a equipe e com a direção da entidade as principais necessidades e metas para o 

aprimoramento do serviço; 

 Participar de reuniões com a diretoria/coordenação da entidade para repasse das informações sobre o serviço 

socioassistencial realizado; 

 Participar de eventos e reuniões promovidas pelo Órgão Gestor Municipal, sempre que solicitado; 

 Realizar as ações, atividades e atribuições inerentes à sua profissão. 

 

Ressalta-se que não cabe ao Responsável Técnico do Serviço Socioassistencial a execução de atividades 

administrativas e financeiras da instituição. O Responsável Técnico deverá responder pelo serviço socioassistencial, 

objeto do termo de parceria, e não pela gestão da entidade, não substituindo ou sobrepondo-se às atribuições do 

coordenador geral, da diretoria ou do presidente da instituição.  

A entidade deverá informar ao Órgão Gestor Municipal e ao CMAS, via ofício, o nome, cargo, profissão e nº de registro 

no Conselho de Classe do Responsável Técnico de cada serviço, podendo utilizar-se do Diário Oficial do Município para 

publicação da nomeação. 

 

 

Ponta Grossa, 08 de setembro de 2017. 


