
São Paulo, 19 de setembro de 2017. 

Ata de Reunião do Grupo de Trabalho para Implantação das Novas Declarações Mensais de 

Dados de Execução – DEMES 

Participantes:  Antônio Carlos Stelzer, Cláudia Moreno da Silveira, Elenice Tobo de 

Freitas Barbosa, Ênin Aline Medeiros Segurado, Francilene Gomes Fernandes, Hugo 

Maia Alves da Costa, Kátia de Andrade Valeriano, Maria Inês Vigiani Baptista, Priscila 

Barbosa Coelho, Rafael da Cunha Cara Lopes, Reinaldo da Silva Soares, Renato Souza 

Cintra, Tárcia de Almeida Oreste. 

Pauta:  

1) Informes; 

2) Relato das principais definições e encaminhamentos das Frentes de Trabalho de 

Capacitação e Tutoriais; 

3) Relato preliminar dos pré-testes para preenchimento das Novas DEMES com os 

serviços socioassistenciais. 

 

1) Informes: 

 

a) Em decorrência da publicação da portaria 38/SMADS/2017 – Marco Regulatório das 

Organizações Sociais – MROSC, que institui normas gerais para as parcerias entre a 

administração pública e organizações sociais e a portaria 39/SMADS/2017 que 

estabelece entre outras as providências as novas DEMES e da vinculação existente 

ente as duas, estabelecida por meio das metas, há possibilidade de ser necessária a 

alteração do cronograma apresentado na reunião anterior. Assim que o departamento 

jurídico manifeste seu parecer quanto a questão, todos serão prontamente 

informados. Por hora, trabalhamos com o prazo de implantação anteriormente 

informado – 9 meses, prorrogáveis por mais 9 meses a partir da data de publicação da 

portaria 39/SMADS/2017. 

 

b) Ainda serão feitas pequenas alterações nas planilhas das Novas DEMES na tentativa de 

melhorar seu desempenho.  

 

2) Relato das Frentes de Trabalho Capacitação e Tutorial 

Foi relatado que se entendendo a necessidade do envolvimento dos técnicos dos 

Observatórios Locais e considerando como uma estratégia de aproximação, 

empoderamento e tê-los como referência nas respectivas SAS, os técnicos 

reunidos na Frente de Trabalho resolveram que: 

a) Os grupos responsáveis pela formação nas respectivas SAS serão constituídos 

pelo técnico do observatório local, pelo gestor da parceria e por um membro 

do GT de capacitação; 

 



b) Assim sendo, o haverá três níveis no fluxo de informações e na relação com os 

gerentes dos serviços: 1º nível - gestores da parceria, técnico do observatório 

local; 2º nível – técnico participante do GT; 3º nível – técnicos do observatório 

central.  

 

Ressalta-se que o contato entre os gerentes dos serviços e esta pasta é 

realizado pelos gestores das parcerias e, portanto, a necessidade de 

participação ativa desse grupo de profissionais que serão os primeiros a serem 

acionados para solução de dúvidas no preenchimento das novas planilhas.  

 

A representante da Frente Tutorial, Priscila Barbosa Coelho comunicou que se 

pretende preparar os seguintes instrumentais de suporte: tutoriais em 

PowerPoint ou vídeo, divididos por assuntos, para preenchimento da DEMES; 

manual detalhado de preenchimento com separação por tipologias; glossário 

com as definições dos conceitos utilizados na Assistência Social. 

 

Os membros do GT compartilharam suas impressões sobre a última versão da 

planilha, informando alguns problemas e possíveis soluções.  

  

Por fim, foram apresentados os resultados iniciais dos pré-testes. 

 

Responsável pela ATA: 

Renato Cintra 

Priscila Barbosa Coelho 

 

 

 

 


