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Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências Municipais de Assistência Social da cidade de São Paulo 

 

Motivo da criação da Comissão 

 Fortalecimento e valorização das Conferências, por meio de processo permanente de monitoramento e controle das ações de implementação das 
deliberações das Conferências; 

 Necessidade de que o “Conferir” seja uma ação permanente pós Conferências; 

 Qualificação técnica do controle social – contratação de Assessoria, prevista no Regimento Interno do COMAS-SP, para elaboração de 
instrumental e metodologia, bem como para o acompanhamento permanente do status das ações de implementação das deliberações; e, 

 Necessidade de promover transparência das ações realizadas ou a serem realizadas, e participação da Sociedade no processo de monitoramento 
e controle, por meio de Audiências públicas semestrais que antecedem as Conferências. 

 

Normativas 

 Resolução nº 568/2012/COMAS-SP – Regimento Interno – Criação da Comissão de Monitoramento (CMCDC); 

 Resolução CNAS nº 130 – 15/07/2005, que aprova a Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS, no seu item 4.3 – 
Deliberação/Anexo – Conferências de Assistência Social; e, 

 Resolução COMAS-SP nº 580/2012 – 05/04/2012 (metodologia das Audiências Públicas, Plano de Comunicação e dos encaminhamentos das 
deliberações da qual o Conselho é o responsável) 

 

Procedimentos das três Audiências Públicas 

(aprovado pelo COMAS-SP em 22/03/2012) 

 Apresentação da Comissão e os encaminhamentos referentes às deliberações da IX Conferência Municipal de Assistência Social; 

 Apresentação da situação atual do Controle e Monitoramento das ações de implementações das deliberações;  

 Apresentação do resultado final e possíveis encaminhamentos do COMAS-SP em relação a não efetivação das deliberações. 
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Plano de Comunicação da CMCDC 

(aprovado pelo COMAS-SP em 22/3/2012) 

 Criação de site do COMAS-SP (em consulta jurídica para verificar a viabilidade); 

 Acesso ao monitoramento e controle, com apresentação trimestral da situação das ações de implementação das deliberações das conferências 
pelos atores responsáveis (site do COMAS-SP). 

 Acesso ao instrumental de Monitoramento e Controle para acompanhamento e análise conjunta do Conselho/Sociedade e levantamento das 
questões a serem abordadas na Audiência Pública seguinte. 

 A alimentação do instrumental de Monitoramento e Controle será realizada por Assessoria de Metodologia contratada, que junto com o COMAS-
SP fará frequentemente as cobranças de ações de implementação das deliberações das conferências realizadas pelos atores responsáveis. 

 Toda dinâmica desse plano de comunicação seguirá o mesmo procedimento e critério, a cada conferência municipal realizada. 

 O documento da Audiência Pública de 29/3/2012 estão previstos na Resolução COMAS-SP nº 580/2012 – 05/04/2012 

 

Metodologia de trabalho da 2ª Audiência Pública – 19/09/2012 

1. O material foi construído pela CMCDC sem contar ainda com a participação da Assessoria, tendo em vista que não foi possível concluir o processo 
de contratação.  

2. Metodologia utilizada pela Comissão: 
a. Construção do calendário de reuniões com os atores e datas de devolutivas das ações de implementação aprovado em plenária do COMAS/SP; 
b. Entrega do instrumental aos atores, contendo as deliberações, para que em tempo hábil fosse elaborada a devolutiva das respostas para a 2ª 

Audiência; 
c. As deliberações do “Conferir 2009” e do “Propor 2011” foram agrupadas, sendo identificados os seguintes temas centrais: 

− Intersetorialidade 
− Conselho Gestor 
− Comunicação 
− Formação 
− Orçamento 
− Controle Social 
− Rede Suas 
− Recursos Humanos 

d. Processo organizacional da Audiência Pública  
 



Tema Central: Intersetorialidade 
PRODUTO SUBTEMA/EIXO 

Nº 
PROPOSTA 

ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: 
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(
AS) DO SUAS 

2 

 

 

 

 

 

Promover espaços de 
diálogo intersetorial para o 
atendimento e participação 
do usuário  

 A intersetorialidade é 
decisão de governo, o COMAS 
articulará uma reunião com 
os Fóruns e  Conselhos 
setoriais para discutir 
estratégias para responder a 
esta deliberação e apresentar 
propostas ao executivo . Com 
apresentação das estratégias 
na 3º audiência  

»Competência de CRAS / CREAS 
e CREAS Pop. para proceder a 
articulação no território 

O FAS/SP realizou Seminários 
para sensibilização dos 
Trabalhadores, Usuários e 
Entidades. solicita nesta 
Audiência Pública a efetivação 
da Ação deliberada pelo 
COMAS/SP na 1ª Audiência 
Pública, para participação na 
Consulta Pública e o Fórum se 
coloca à disposição para 
contribuir.  

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO 
DO SUAS E 
ENTIDADES 

1 

 

 

 

 

 

Fortalecer e efetivar a rede 
intersetorial através de 
ações regulamentadas por 
portarias, Projetos de Lei e 
decretos intersecretariais 
visando a garantia dos 
direitos socioassistenciais, 
nos três níveis de governo, 
com realização de 
audiências públicas. 

 Realizar audiência publica 
comas/smads com finalidade 
de criar protocolos para sua 
efetivação. Ate Março de 
2013 

»COGEAS / Gabinete encaminha 
proposta para Gab. Prefeito 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO 
DO SUAS E 
ENTIDADES 

32 

 

 

 

 

Criar uma agenda de 
compromisso territorial 
entre as secretarias para 
prestação de contas com 
relação às propostas 
intersecretariais 
estabelecidas nos Fóruns, 
Conselhos e órgãos 
deliberativos. 

  »COGEAS / Gabinete / CAS   

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO 
DO SUAS E 
ENTIDADES 

50 

 

 

 

Construir uma rede 
intersetorial de serviços 
onde haja efetivação de 
referência e contra-
referência entre secretarias 
(mapear, informar e 
fortalecer a rede social). 

  »CAS tem autonomia para 
pactuar ações intersetoriais no 
seu terrítório 
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PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO 
E QUALIFICAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCI
AIS 

14 

 

 

 

 

 

 

Promover e formalizar a 
política intersetorial, 
visando articular projetos, 
serviços, programas e 
benefícios da área 
socioassistencial com 
políticas públicas 
desenvolvidas por outros 
setores sociais (trabalho, 
habitação, educação, 
saúde, cultura e lazer e 
segurança pública). 

  

»COGEAS / Gabinete encaminha 
proposta para Gab. Prefeito 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO 
E DO CONTROLE 
SOCIAL 

41 

 
 

 

 

 

 

 

 

Realizar encontro anual de 
fóruns regionais 
intersetoriais das políticas 
sociais (saúde, educação, 
habitação, trabalho, 
assistência social, cultura, 
transporte e esporte, entre 
outros) com a participação 
dos usuários, das 
comunidades locais, dos 
trabalhadores das áreas 
sociais e representantes 
dos poder público de todas 
as áreas. 

Não é uma atribuição do 

COMAS ,remetemos esta 

deliberação para o F.A.S 

instância de articulação dos 

Fóruns . 

    

PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE 
DO SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA 
POBREZA NO 
BRASIL 

48 

 

 

 

 

 

 

 

Criar, ampliar e aprimorar 
programas de geração de 
trabalho e renda para 
famílias em situação de 
extrema pobreza, com foco 
em jovens e adultos 
atendidos pelos serviços de 
assistência social, que 
permitam o acesso ao 
direito ao trabalho e 
priorizem as famílias dos 
Programas de Transferência 
de Renda. 

Esta deliberação é uma ação 
intersetorial e de 
competência do Poder 
Executivo. O COMAS 
articulará uma reunião com o 
Prefeito para discutir 
estratégias para responder a 
esta deliberação . 

»Ação intersetorial 
(OBSERVAÇÃO: *Deliberações 
estão fora do alcance da área de 
competência da SMADS) 
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PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE 
DO SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA 
POBREZA NO 
BRASIL 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinar recursos para 
desenvolver, apoiar e 
financiar empreendimentos 
coletivos avaliados como 
tecnicamente viáveis, 
promovendo a capacitação 
necessária aos 
empreendedores e 
fomentando o 
desenvolvimento da 
economia solidária como 
instrumento social de 
combate à pobreza 
extrema; com enfoque na 
não precarização do 
trabalho.  

 

»Ação intersetorial 
(OBSERVAÇÃO: *Deliberações 
estão fora do alcance da área de 
competência da SMADS) 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE 
DO SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA 
POBREZA NO 
BRASIL 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criação de um Comitê 
Gestor Municipal para 
trabalhar a 
intersetorialidade e 
promover ações a partir da 
criação de programas 
intersetoriais com as 
políticas sociais (Assistência 
Social, Saúde, Educação, 
Trabalho, Habitação, 
Cultura, Transporte, 
Esporte), além de garantir 
um plano de comunicação 
efetivo e integrado para 
atendimento da população 
em situação de extrema 
pobreza. 

 A intersetorialidade é 
decisão de governo, o COMAS 
articulará uma reunião com 
os Conselhos setoriais para 
discutir estratégias para 
responder a esta deliberação 
e apresentar propostas ao 
executivo  

»COGEAS / Gabinete encaminha 
proposta para Gab. do Prefeito 
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Tema Central: Conselho Gestor 
PRODUTO SUBTEMA/EIXO Nº PROPOSTA ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: 
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

55 Criar Comissões de 
participação e fiscalização 
em todos os serviços da 
rede socioassistencial, 
composta por usuários e 
moradores, eleitos pela 
comunidade. 

 Criação de GT para 
articular junto a Comissão 
de Assistência Social da 
Câmara Municipal, para 
elaboração de projeto de 
lei, após eleições 
municipais de 2012 

    

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

58 

 

 

 

Garantir espaços coletivos 
de discussão interna nos 
serviços da rede 
socioassistencial. 

  »Implantação de Conselho 
Gestor COGEAS solicitará à 
Assessoria Jurídica da SMADS 
elaboração de  instrumento 
legal/normativo com essa 
finalidade 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

59 Democratizar a relação de 
poder (profissional) entre 
os operadores do SUAS e 
os usuários no cotidiano 
da prestação de serviços. 

  »Implantação de Conselho 
Gestor COGEAS solicitará à 
Assessoria Jurídica da SMADS 
elaboração de  instrumento 
legal/normativo com essa 
finalidade 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO E 
DO CONTROLE 
SOCIAL 

35 

 

 

 

 

 

 

 

a) Implantar Conselhos 
Gestores nos serviços 
socioassistenciais, 
constituídos e compostos 
por representantes da 
gestão do serviço, 
trabalhadores e usuários. 
(...) b) Implantar Conselho 
Gestor nos CRAS e CREAS, 
composto paritariamente 
por representantes do 
poder público e da 
sociedade civil. 

 O COMAS apresentará a 

minuta de Projeto de Lei 

para a criação dos 

Conselhos Gestores no 

prazo de 60 dias, a ser 

discutida  em plenária 

conjunta com F.A.S e 

FEBAS .  

»Implantação de Conselho 
Gestor COGEAS solicitará à 
Assessoria Jurídica da SMADS 
elaboração de  instrumento 
legal/normativo com essa 
finalidade 

Ação do FAS/SP - O FAS/SP solicita 
nesta Audiência Pública a 
efetivação da Ação deliberada 
pelo COMAS/SP, e se coloca à 
disposição para contribuir nessa 
ação.  
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Tema Central: Comunicação  
PRODUTO SUBTEMA/EIXO Nº 

PROPOSTA 
ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2:  
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

18 Dotar o CRAS com 
recursos audiovisuais e 
impressos de divulgação 
da política do SUAS 

  »Já existe recursos audiovisuais 
nas unidades 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2:  
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

19 Elaborar e divulgar cartilha 
popular para publicização 
do SUAS, a fim de 
disponibilizar a sociedade 
civil informações sobre a 
política de assistência 
social. 

 Atribuição é da Secretaria 
de Participações e 
Parcerias, a qual deverá 
ser alimentada para 
viabilizar o procedimento. 
Há material preparado na 
SMADS para população 
em situação de rua 
(separado por região, pois 
são menos flexíveis) 

»COGEAS / CAS / Comunicação  Ação do FAS/SP - Reivindicação ao 

COMAS/SP nesta Audiência Pública 
para o cumprimento da deliberação 
da IX Conferência Municipal de 
Assistência Social, com a adoção 
permanente de um sistema de 
participação popular nas diversas 
discussões afetas à Assistência 
Social, pois esperamos que o 
COMAS/SP não tenha o 
entendimento de que, devido a 
representação da Sociedade Civil no 
Conselho exclui a necessidade de 
participação do Fórum, que junto 
aos Conselhos e Conferências que 
são os 3 maiores espaços do 
Controle Social.  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2:  
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

20 Criar plano de divulgação 
dos dados da assistência 
social, do decálogo e dos 
serviços disponíveis 
através de diversos meios 
de comunicação com 
linguagem acessível ao 
usuário, para empoderar a 
participação da 
comunidade e propiciar 
acessibilidade do usuário 
ao serviço. 

O COMAS consultou a 
SMADS e foi informado 
que esta já publicou um 
Guia de Serviços.  Há 
material preparado na 
SMADS para população 
em situação de rua 
(separado por região, pois 
são menos flexíveis). Com 
relação os serviços 
correspondentes aos 
serviços de baixa 
complexidade (proteção 
básica), sugerimos que os 
mesmos sejam acessados 
através do site da SMADS 
considerando o auto custo 

»COGEAS / CAS / Comunicação / 
CRAS / CREAS e CREAS Pop.                                                              
»Produto já existente = Guia 
Digital de Serviços 
Socioassistenciais da Cidade de 
São Paulo 
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de publicação impressa 
dada a necessidade de 
atualização frequente 

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

43 Criar um sistema de 
comunicação com 
instrumentais adequados 
e que permitam a 
apropriação dos 
conteúdos da política de 
assistência social.  

  »Comunicação   

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

44 Divulgar os eventos de 
conferência pública na 
mídia para maior 
informação à população. 

  »Comunicação / COMAS   

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

45 Sistematizar e publicizar 
os dados dos serviços e 
demandas 
socioassistenciais. 

  »SMADS – Já agendamos com a 
CPP/COMAS, encontros 
trimestrais para apresentação 
dos serviços e demandas 
socioassistenciais pelo 
Observatório de Políticas Sociais 
e Contabilidade da SMADS. 
(OBSERVAÇÃO: *COMAS 
VERIFICAR DATAS EM QUE 
ACONTECERAM OS ENCONTROS) 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

46 Elaborar cartilha popular 
para articulação e 
conscientização das 
comunidades quanto à 
importância de constar no 
PPA as metas de execução 
das políticas públicas da 
assistência social. 

 O COMAS contemplará 
esta ação nos se plano de 
comunicação a ser 
apresentado e aprovado 
em plenária no 1º 
semestre de 2013.  
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CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

48 Produzir informativos 
(com tiragem expressiva) 
do balancete financeiro da 
assistência social com 
objetivo de democratizar a 
informação sobre o que se 
gasta e como se gasta os 
recursos e facilitar a 
intervenção da população. 

 O COMAS consultou a 
SMADS e foi informado 
que esta já publicou um 
Guia de Serviços.  Há 
material preparado na 
SMADS para população 
em situação de rua 
(separado por região, pois 
são menos flexíveis). Com 
relação os serviços 
correspondentes aos 
serviços de baixa 
complexidade (proteção 
básica), sugerimos que os 
mesmos sejam acessados 
através do site da SMADS 
considerando o auto custo 
de publicação impressa 
dada a necessidade de 
atualização frequente 

»Prestação de contas têm sido 
realizadas pela SMADS nas 
Plenárias do COMAS Audiências 
públicas são chamadas pelo 
COMAS (OBSERVAÇÃO: *COMAS 
tem que construir uma agenda 
pautando a prestação de contas  
a partir de proposta de 
agendamento encaminhada pela 
Contabilidade / SMADS) 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

23 Ampliar e efetivar a 
divulgação, orientação e 
os esclarecimentos 
permanentes para a 
população em geral sobre 
todos os serviços, 
programas, projetos e 
benefícios ofertados pela 
rede socioassistencial (...) 

  »COGEAS / CAS / Comunicação / 
CRAS / CREAS e CREAS Pop.                                                              
»Produto já existente = Guia 
Digital de Serviços 
Socioassistenciais da Cidade de 
São Paulo 

Ação do FAS/SP - Reivindicação 
ao COMAS/SP nesta Audiência 
Pública para o cumprimento da 
deliberação da IX Conferência 
Municipal de Assistência Social, 
com a adoção permanente de 
um sistema de participação 
popular nas diversas discussões 
afetas à Assistência Social, pois 
esperamos que o COMAS/SP não 
tenha o entendimento de que, 
devido a representação da 
Sociedade Civil no Conselho 
exclui a necessidade de 
participação do Fórum, que 
junto aos Conselhos e 
Conferências que são os 3 
maiores espaços do Controle 
Social.  
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PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO DA 
PARTICIPAÇÃO E DO 
CONTROLE SOCIAL 

37 Criar plano de divulgação 
e comunicação da 
Assistência Social que 
divulgue dados da área, 
bem como o decálogo e os 
serviços socioassistenciais, 
e que estabeleça canais de 
comunicação com a 
sociedade utilizando 
linguagem simples e 
acessível. 

 O COMAS solicita nesta 
audiência Publica que 
SMADS apresente um 
plano de divulgação que 
consolide todas as ações 
de comunicação já 
existentes no prazo de 90 
dias .  

»COGEAS / CAS / Comunicação / 
CRAS / CREAS e CREAS Pop.                                                              
»Produto já existente = Guia 
Digital de Serviços 
Socioassistenciais da Cidade de 
São Paulo                    
 »COMAS tem recursos para 

produção de material de 

divulgação. 

Ação do FAS/SP - Reivindicação 
ao COMAS/SP nesta Audiência 
Pública para o cumprimento da 
deliberação da IX Conferência 
Municipal de Assistência Social, 
com a adoção permanente de 
um sistema de participação 
popular nas diversas discussões 
afetas à Assistência Social, pois 
esperamos que o COMAS/SP não 
tenha o entendimento de que, 
devido a representação da 
Sociedade Civil no Conselho 
exclui a necessidade de 
participação do Fórum, que 
junto aos Conselhos e 
Conferências que são os 3 
maiores espaços do Controle 
Social.  

PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE DO 
SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA POBREZA 
NO BRASIL 

51 Promover ampla 
informação à população 
sobre seus direitos, e 
sobre os programas, 
projetos, serviços 
socioassistenciais e 
benefícios à sua 
disposição, utilizando de 
linguagem popular e 
acessível às pessoas com 
deficiências múltiplas, 
respeitando as 
especificidades regionais e 
culturais, para que o SUAS 
trabalhe com maior 
eficácia e eficiência na 
erradicação da extrema 
pobreza.  

  »COGEAS / CAS / Comunicação / 
CRAS / CREAS e CREAS Pop.                                                              
»Produto já existente = Guia 
Digital de Serviços 
Socioassistenciais da Cidade de 
São Paulo 
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Tema Central: Formação 

PRODUTO SUBTEMA/EIXO 

Nº 

PROPOSTA ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

57 Implantar um plano de 
formação continuada para 
usuários, trabalhadores, 
entidades, gestores e 
conselheiros eleitos para 
melhor conhecimento dos 
territórios da assistência 
social para 
monitoramento, 
implantação e ampliação 
dos serviços 
socioassistenciais. 

 Construir em conjunto 
com a SMADS, FAS,  plano 
de formação continuada 
para usuários, 
trabalhadores, entidades, 
gestores e conselheiros 
eleitos. A partir de 
Setembro de 2012 

»Minuta de criação da Escola 
Municipal de Assistencia Social 
encontra-se em SEMPLA, com 
previsão de constituição de um 
Grupo Técnico de Educação 
Permanente que será 
responsável pelo discussão e 
elaboração do Plano Anual de 
Educação Permanente da 
SMADS, contando representante 
do COMAS e das Coordenadorias 
da SMADS. 

Ação do FAS/SP - O FAS/SP solicita 

nesta Audiência Pública a efetivação 
das Ações deliberadas pelo 
COMAS/SP, e se coloca à disposição 
para contribuir nessa ação.  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: USUÁRIOS(AS) 
E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

29 Desenvolver política 
municipal de qualificação 
permanente e salários 
adequados aos 
trabalhadores sociais para 
um atendimento digno, 
referente à Política de 
Assistência Social e os 
direitos dos usuários, de 
acordo com a NOB-RH. 

 Encaminhar a deliberação 
da IX Conferência, para 
sindicatos de classe, ao 
Fórum de trabalhadores e 
FAS, em relação a cargos 
de carreira e salários.A 
partir de Setembro de 
2012 

»Plano de Educação Permanente 
através da Escola Municipal de 
Assistencia Social 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: USUÁRIOS(AS) 
E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

30 Possibilitar acesso a todos 
os servidores públicos da 
SMADS e a todos os 
trabalhadores sociais da 
rede conveniada, cursos 
de graduação e pós-
graduação. 

  »A minuta de criação da Escola 
Municipal de Assistencia Social, 
já se encontra em SEMPLA, 
ampliando a oferta de 
capacitação nas diversas 
modalidades e ampliando o 
publico-alvo 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: USUÁRIOS(AS) 
E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

64 Criar espaços de formação 
permanente para 
qualificar os usuários 
inseridos nos diversos 
serviços, em especial nos 
Conselhos Gestores. 

 Construir em conjunto 
com a SMADS, FAS,  plano 
de formação continuada 
para usuários, 
trabalhadores, entidades, 
gestores e conselheiros 
eleitos.A partir de 
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Setembro de 2012 

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: USUÁRIOS(AS) 
E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

65 Desenvolver ações 
socioeducativas para a 
população usuária se 
apropriar da política de 
assistência social, 
utilizando metodologia 
efetiva para fortalecer a 
participação e mobilização 
comunitária.  

 Construir em conjunto 
com a SMADS, FAS,  plano 
de formação continuada 
para usuários, 
trabalhadores, entidades, 
gestores e conselheiros 
eleitos.A partir de 
Setembro de 2012 

  Ação do FAS/SP - Reivindicação ao 

COMAS/SP nesta Audiência Pública 
para o cumprimento da deliberação 
da IX Conferência Municipal de 
Assistência Social, com a adoção 
permanente de um sistema de 
participação popular nas diversas 
discussões afetas à Assistência 
Social, pois esperamos que o 
COMAS/SP não tenha o 
entendimento de que, devido a 
representação da Sociedade Civil no 
Conselho exclui a necessidade de 
participação do Fórum, que junto 
aos Conselhos e Conferências que 
são os 3 maiores espaços do 
Controle Social.  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: USUÁRIOS(AS) 
E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

66 Envolver usuários e 
trabalhadores na escolha 
dos temas das 
qualificações. 

 Construir em conjunto 
com a SMADS, FAS,  plano 
de formação continuada 
para usuários, 
trabalhadores, entidades, 
gestores e conselheiros 
eleitos.A partir de 
Setembro de 2012 

    

CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

67 Qualificar os fóruns locais 
e municipais sobre as 
questões pertinentes ao 
financiamento da política 
de assistência social.  

 Construir em conjunto 
com a SMADS, FAS,  plano 
de formação continuada 
para usuários, 
trabalhadores, entidades, 
gestores e conselheiros 
eleitos.A partir de 
Setembro de 2012 

»COMAS e F.A.S. Ação do FAS/SP - Constituição do 

GT Protagonismo do Usuário, 
realização de Seminários e 
recomposição das Comissões da 
nova gestão para verificação das 
demandas referentes aos Fóruns 
Regionais.  
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PROPOR 2011 SUBTEMA 01: 
ESTRATÉGIAS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS 

1 Implementar plano de 
formação e capacitação 
continuada permanente, 
estendido a todos os 
trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS) de todos os níveis e 
áreas da rede pública e 
privada, considerando 
suas competências e áreas 
de atuação, oferecido em 
todas as regiões do 
município (...) 

  Capacitações realizadas em 
2012:                                                          
»Servidores: 37 cursos com 2121 
servidores capacitados;                                                
»Organizações/ trabalhadores / 
conselheiros: 26 num total de 
1286 trabalhadores / 
conselheiros capacitados;                                           
»Estagiários: 10 cursos com 402 
estagiários capacitados  -  »Obs.: 
As horas utilizadas para 
capacitações são consideradas 
como horas trabalhadas  
(OBSERVAÇÃO: »Todas as 
capacitações têm como eixo a 
implementação da Política de 
Assistência Social, buscando-se o 
alinhamento conceitual nos 
diversos segmentos, conforme 
previsto na Portaria 46 que trata 
da Tipificação dos Serviços 
Socioassistenciais  -                                                   
»Capacitação para os serviços 
que atendem pessoas com 
deficiência com início previsto 
para outubro e término em 
novembro/2012) 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO DA 
PARTICIPAÇÃO E DO 
CONTROLE SOCIAL 

29 Elaborar e implementar  
plano de formação e 
capacitação continuada 
para usuários, 
trabalhadores sociais, 
lideranças regionais, 
conselheiros eleitos, 
gestores e organizações 
sociais, visando a 
implementação da política 
de assistência social e a 
elevação da qualidade na 
prestação de serviços. 

  

»A minuta de criação da Escola 
Municipal de Assistencia Social, 
já se encontra em SEMPLA, 
ampliando a oferta de 
capacitação nas diversas 
modalidades e ampliando o 
publico-alvo 

Ação do FAS/SP - O FAS/SP 
solicita nesta Audiência Pública a 
efetivação das Ações deliberadas 
pelo COMAS/SP, e se coloca à 
disposição para contribuir nessa 
ação.  
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PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO DA 
PARTICIPAÇÃO E DO 
CONTROLE SOCIAL 

30 Qualificar as organizações 
sociais não conveniadas, 
preparando-as para 
participar em eventos 
oficiais, como audiências 
públicas, entre outros, 
efetuando controle social 
dos serviços; bem como 
para concorrer à 
apresentação de 
propostas de forma 
equânime.  

Oficiar a SMADS para que 
a mesma informe as 
organizações que desejam 
concorrer nas audiências 
públicas nos territórios do 
CRAS e a partir desses 
dados construir esse 
momento formativo. 

»Prática já existente desde que 
as organizações atendam aos 
requisitos estabelecidos / 
audiência pública tem ampla 
divulgação /                           A 
minuta de criação da Escola 
Municipal de Assistência Social, 
já se encontra em SEMPLA, 
ampliando a oferta de 
capacitação nas diversas 
modalidades e ampliando o 
público-alvo                                                 
»Núcleo de Regulação de 
Parcerias de COGEAS/SMADS 
fomenta o desenvolvimento da 
estruturação das organizações 
para conveniamento. 
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Tema Central: Orçamento 
PRODUTO SUBTEMA/EIXO Nº 

PROPOSTA 
ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

14 Implantar e garantir 
dotação orçamentária 
para transporte e 
alimentação para os 
conselheiros da sociedade 
civil, especialmente para 
os usuários, visando à 
participação nas reuniões 
e demais atividades. 

  »Verificar junto ao  COMAS o nº 
e andamento do PA de 
solicitação de uso do IGD SUAS 
ou PBF para viabilizar a aquisição 
de transporte e alimentação 
para conselheiros 

Ação do FAS/SP - 
Acompanhamento através de 
seus representantes, pois o 
FAS/SP entende que a 
deliberação está contemplada 
nos Planos do IGD.   

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

61 Destinar recursos para a 
melhoria e adequação dos 
espaços físicos, onde os 
serviços são 
desenvolvidos, 
reestruturando-os para 
inclusão e acessibilidade 
de pessoas com 
deficiência. 

  »Serviços implantados a partir 
de 2009 já estão adequados às 
Normas e os anteriores estão em 
processo de adequação 
paulatina 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

4 Normatizar a concessão e 
o financiamento para os 
benefícios eventuais 
(auxílio natalidade, 
funeral, e auxílio a riscos 
circunstanciais previstos 
no artigo 22 da LOAS). 

 No município de São 
Paulo por intermédio da 
lei nº 11.083/91 é 
concedida gratuidade do 
sepultamento à população 
de baixa renda .Os demais 
assuntos entendemos que 
dependerá de 
normatização em âmbito 
federal para viabilizar a 
regulamentação no 
Município. 
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CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

25 Implantar o Orçamento 
Participativo em todas as 
esferas de governo, 
especialmente na SMADS, 
garantindo a participação 
da sociedade civil na 
elaboração do PPA (Plano 
Plurianual), LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentária) e 
LOA (Lei Orçamentária 
Anual). 

 A implantação do 
Orçamento participativo e 
uma decisão do Prefeito, o 
Comas dentro de suas 
atribuições aprova o 
orçamento da Assistência. 

    

CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

26 Fazer gestão junto à 
SEMPLA e Câmara 
Municipal para garantir 
em 2010 a dotação de no 
mínimo 5% do orçamento 
federal, estadual e 
municipal para os 
respectivos fundos de 
assistência social, sem 
vinculação com a verba 
destinada ao BPC 
(Benefício de Prestação 
Continuada). 

 A proposta esta em 
tramitação, aguardando 
aprovação da PEC 431, e o 
COMAS está junto ao FAS, 
na campanha de 
aprovação. 

»COMAS verificar junto à 
COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA 
PERMANENTE DO IDOSO E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
tramitação de PL com essa 
finalidade (OBSERVAÇÃO: *As 
demais solicitações estão fora da 
competência municipal) 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

35 Ampliar os recursos 
destinados ao CRAS para 
atendimento direto. 

      

CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

47 Reservar 5% a 10% do 
orçamento para garantir a 
execução do 
monitoramento da Política 
Pública de assistência 
social e sua avaliação. 

 A proposta esta em 
tramitação, aguardando 
aprovação da PEC 431, e o 
COMAS está junto ao FAS, 
na campanha de 
aprovação. 
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PROPOR 2011 SUBTEMA 01: 
ESTRATÉGIAS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS 

4 Elevar o percentual do 
orçamento total do 
município destinado à 
Assistência Social, 
garantindo o percentual 
de no mínimo 5% 
destinado a assistência 
social, garantindo recursos 
(...) 

 A proposta esta em 
tramitação, aguardando 
aprovação da PEC 431, e o 
COMAS está junto ao FAS, 
na campanha de 
aprovação. 

»COMAS deverá propor à 
COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA 
PERMANENTE DO IDOSO E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
a elaboração de PL com essa 
finalidade para apresentar ao 
Executivo. 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 01: 
ESTRATÉGIAS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS 

5 Ampliar os recursos 
destinados para a 
Assistência Social, 
garantindo o investimento 
em recursos humanos e 
infraestrutura, conforme 
propostas já aprovadas em 
Conferências anteriores e 
não implementadas.  

  »COMAS deverá propor à 
COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA 
PERMANENTE DO IDOSO E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
a elaboração de PL com essa 
finalidade para apresentar ao 
Executivo. 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

15 Elevar a dotação 
orçamentária municipal de 
no mínimo 5%, conforme 
deliberado na Conferência 
de 2009, destinada ao 
custeio de ações 
socioassistenciais, visando 
contemplar os seguintes 
itens (...) 

 A proposta esta em 
tramitação, aguardando 
aprovação da PEC 431, e o 
COMAS está junto ao FAS, 
na campanha de 
aprovação. 
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PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

19 Dotar as unidades CRAS de 
autonomia financeira e 
administrativa (...) 

  »Não há possibilidade dos CRAS 
/ CREAS terem autonomia 
financeira/ administrativa pela 
estrutura atual. Necessita de lei 
específica que viabilize esse 
aspecto.  

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO DA 
PARTICIPAÇÃO E DO 
CONTROLE SOCIAL 

36 Ampliar a autonomia e os 
recursos do COMAS na 
promoção do controle 
social e da participação 
social. 

  »Não há amparo legal COMAS 
não é uma unidade 
administrativa que justifique a 
criação da UO 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO DA 
PARTICIPAÇÃO E DO 
CONTROLE SOCIAL 

38 Garantir recursos para a 
Comissão de Controle e 
Monitoramento das 
Deliberações das 
Conferências.  

  »COMAS tem que planejar a 
utilização de recursos destinado 
da ordem de 3% do IGD/SUAS 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE DO 
SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA POBREZA 
NO BRASIL 

56 Viabilizar aumento de 30% 
no valor do benefício do 
Programa Renda Mínima 
(Programa de Garantia de 
Renda Familiar Mínima 
Municipal - PGRFMM), 
com alteração dos 
requisitos exigidos para 
inclusão de beneficiários e 
com adoção do per capita 
e até meio salário mínimo, 
independente da 
composição familiar e 
faixa etária. 

  »COMAS tem que oficiar SMADS 
solicitando realização de estudo 
da possibilidade de aumento de 
30% dos valores e alteração dos 
critérios d e atendimento aos 
benefíciários do Programa de 
Garantia Municipal de Renda 
Mínima (OBSERVAÇÃO: *Decisão 
do Poder executivo) 
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Tema Central: Controle Social 
PRODUTO SUBTEMA/EIXO 

Nº 
PROPOSTA 

ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

9 Realizar a eleição de 
conselheiros da sociedade 
civil para o COMAS na 
Conferência Municipal de 
Assistência Social. (Plenária 
no dia anterior). 

 A Comissão de 
políticas Públicas 
convocará GT 
construção de minuta 
de alteração da Lei de 
criação do COMAS pelo 
Conselho, com consulta 
pública para 
apresentação ao 
Prefeito, a partir de 
Setembro de 2012 

 Não é demanda da Mesa 
Diretora e sim da CPP 

Ação do FAS/SP - O FAS/SP solicita 
nesta Audiência Pública a efetivação 
das Ações deliberadas pelo 
COMAS/SP, e se coloca à disposição 
para contribuir nessa ação.  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

10 Realizar uma 
Interconferência da cidade 
de São Paulo – e demais 
níveis de governo - 
envolvendo a participação 
das demais políticas 
públicas e avaliando as 
deliberações ocorridas em 
cada uma das Conferências 
Setoriais e de segmentos 
com participação de uma 
porcentagem de seus 
delegados. 

 Oficiar os Conselhos: 
Saúde, Educação, 
CMDCA, Idoso, Mulher, 
Juventude, Conselho da 
diversidade sexual, 
Habitação, Transporte, 
Meio Ambiente, com a 
sugestão de criação de 
GT intersetorial, para 
reunir representações 
paritárias, com objetivo 
de construir agenda 
comum para 
cumprimento das 
deliberações. 

Definir-se em plenária quais 
Conselhos seriam os envolvidos 
para se efetuar o procedimento, 
bem como convidar os Fóruns 
envolvidos nos respectivos 
Conselhos. 

Ação do FAS/SP - Constituição do GT 
Protagonismo do Usuário, 
realização de Seminários e 
recomposição das Comissões da 
nova gestão para verificação das 
demandas referentes aos Fóruns 
Regionais.  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

11 Reordenar as atividades do 
COMAS de forma que 
retome suas atribuições de 
fiscalização e deliberação. 

 Aperfeiçoamento 
permanente das 
Comissões para ações 
pró-ativas e ampliação 
da transparência 
dessas ações. 

 Em implantação. Ação do FAS/SP - O FAS/SP solicita 

nesta Audiência Pública a efetivação 
das Ações deliberadas pelo COMAS/SP, 
e se coloca à disposição para contribuir 
nessa ação.  
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CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

12 Abrir ampla discussão sobre 
as formas de representação, 
composição, funcionamento 
e prioridade de pautas dos 
conselhos municipais, 
estaduais e nacional, 
enfatizando a participação 
do usuário. 

 Construção de minuta 
de alteração da Lei de 
criação do COMAS pelo 
Conselho, com consulta 
pública para 
apresentação ao 
Prefeito, após a eleição 
do presente pleito do 
COMAS/SP, tendo em 
vista que o mesmo está 
em processo. 

 Não é demanda da Mesa 
Diretora e sim da CPP 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

16 Inserir no site do COMAS e 
em outras formas de 
divulgação – acessíveis à 
população – informações 
sobre seus debates, 
deliberações e ações 
regionais no âmbito da 
assistência social, com datas 
e conteúdo das ações. 

 A partir da criação de 
Lei da transparência, o 
conselho está obrigado 
a publicizar todas suas 
ações, processo de 
articulando as diversas 
ações existentes em 
um único plano de 
comunicação. 

Aguardando  Ação do FAS/SP - O FAS/SP solicita 

nesta Audiência Pública a efetivação 
das Ações deliberadas pelo COMAS/SP, 
e se coloca à disposição para contribuir 
nessa ação.  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

17 Definir indicadores de 
avaliação atrelados às 
metas definidas na VII e na 
VIII Conferências 
Municipais.  

  

Não CONSTA NO INSTRUMENTAL 
SMADS  

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

38 Criar novos fóruns regionais 
e fortalecer os atuais. 

      

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

39 Realizar a Conferência de 
2011, no formato de 2009, 
porém com 2 (dois) dias 
para Conferências Regionais 
(1 (um) para Conferir e 
outro para Propor). 

 Realizada a 
Conferência Municipal 
de 2011 com 
descentralização em 31 
Pré-Conferências, e 
implantação das 
Audiências Públicas 
pelo Comas, para 
realização do Conferir, 
superando a 

NÃO CONSTA NO 
INSTRUMENTAL DA SMADS  

Ação do FAS/SP - O FAS/SP solicita 
nesta Audiência Pública a efetivação 
da Ação deliberada pelo COMAS/SP, 
e se coloca à disposição para 
contribuir nessa ação.  



24 
 

necessidade da 
realização de dois dias. 

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

40 Criar sistema de 
participação e controle 
social partindo da base da 
sociedade civil para o 
governo. 

     

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

41 Apresentar o Plano da 
Assistência Social (anual) ao 
COMAS, às Conferências e 
ao Fórum Municipal 
construindo avaliação 
quantitativa e qualitativa do 
cumprimento das 
deliberações das 
conferências e o 
desdobramento desta 
apresentação nas várias 
regiões da cidade.  

 Próximo plano será 
construído a partir de 
2013, para 
apresentação em 
audiência pública a ser 
convocada pelo 
Comas/SP, para sua 
apreciação e posterior 
aprovação do 
Conselho. 

  Ação do FAS/SP - Constituição do GT 

Protagonismo do Usuário, realização de 
Seminários e recomposição das 
Comissões da nova gestão para 
verificação das demandas referentes 
aos Fóruns Regionais.  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, CONTROLE 
SOCIAL E CONSELHOS 

56 Descentralizar o COMAS 
através de comissões 
macrorregionais paritárias 
de monitoramento, com 
representantes do poder 
público, usuários e 
sociedade civil, para 
acompanhar mais 
efetivamente as políticas 
públicas e suas dotações 
orçamentárias (vigilância 
social). 

 A Comissão de 
políticas Públicas 
convocará GT 
construção de minuta 
de alteração da Lei de 
criação do COMAS pelo 
Conselho, com consulta 
pública para 
apresentação ao 
Prefeito. 
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CONFERIR 
2009 

EIXO 2: 
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

3 Criar ouvidorias (espaços de 
participação e reflexão para 
o usuário entender, ouvir e 
encaminhar suas demandas, 
seus direitos, suas 
expectativas com relação 
aos serviços da rede). 

   »Implantação de Conselho 
Gestor COGEAS deverá solicitar à 
Assessoria Jurídica da SMADS 
elaboração de  instrumento 
legal/normativo com essa 
finalidade 
 

Ação - Solicitação constante do 
FAS/SP ao COMAS/SP e SMADS para 
participação das discussões da 
Política Pública de Assistência Social 
no que tange o aspecto técnico, 
administrativo e financeiro, sendo 
por várias vezes negados ou sem 
resposta pelos atores citados. 
(Exemplo Acolhimento Institucional, 
Orçamento 2013, GT Portaria 46 e 
47, dentre outros) - Reivindicação 
ao COMAS/SP nesta Audiência 
Pública para o cumprimento da 
deliberação da IX Conferência 
Municipal de Assistência Social, com 
a adoção permanente de um 
sistema de participação popular nas 
diversas discussões afetas à 
Assistência Social, pois esperamos 
que o COMAS/SP não tenha o 
entendimento de que, devido a 
representação da Sociedade Civil no 
Conselho exclui a necessidade de 
participação do Fórum, que junto 
aos Conselhos e Conferências que 
são os 3 maiores espaços do 
Controle Social. 

CONFERIR 
2009 

EIXO 2:  
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

21 Dar condições materiais 
(transporte, alimentação 
adequada e alojamento fora 
de horário quando assim 
desejar o participante) para 
o acesso e plena 
participação do usuário nos 
espaços, institucionalizados 
ou não, de controle social 
(conferências, seminários e 
outros). 

    Ação do FAS/SP - O FAS/SP solicita 

nesta Audiência Pública a efetivação 
das Ações deliberadas pelo COMAS/SP, 
e se coloca à disposição para contribuir 
nessa ação.  
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CONFERIR 
2009 

EIXO 2: 
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

23 Garantir participação 
efetiva dos usuários da 
assistência social no Plano 
Plurianual e Orçamentário. 

 O COMAS convocará  
audiência publica para 
apresentação e 
votação do PPA, 
quanto ao orçamento 
de 2013 já  foi votado 
pelo COMAS em 
reunião plenária . 

 »Implantação de Conselho 
Gestor COGEAS solicitará à 
Assessoria Jurídica da SMADS 
elaboração de  instrumento 
legal/normativo com essa 
finalidade 
 

Ação do FAS/SP - O FAS/SP solicita 

nesta Audiência Pública a efetivação 
das Ações deliberadas pelo COMAS/SP, 
e se coloca à disposição para contribuir 
nessa ação.  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: 
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

33 Realizar pesquisa de 
satisfação dos usuários com 
relação aos serviços da rede 
socioassistencial e aos 
direitos socioassistenciais. 

 Atualmente a SMADS 
informa que existe um 
serviço que pretende 
ser aprimorado que é 
pelo atendimento 
telefônico 156 

»Implantação de Conselho 
Gestor COGEAS deverá solicitar à 
Assessoria Jurídica da SMADS 
elaboração de  instrumento 
legal/normativo com essa 
finalidade 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: 
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

63 Realizar plenárias regionais 
mensais com os usuários. 

 Criar agenda 
descentralizada para 
realização das plenárias 
do COMAS, a partir de 
outubro/2012. 

NÃO CONSTA DO 
INSTRUMENTAL DA SMADS 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

62 Retomar o sistema de 
gerenciamento de 
resultados, a fim de que a 
sociedade civil possa 
monitorar a efetividade e 
qualidade dos serviços. 

  »Implantação de Conselho 
Gestor COGEAS solicitará à 
Assessoria Jurídica da SMADS 
elaboração de  instrumento 
legal/normativo com essa 
finalidade 

Ação do FAS/SP - Reivindicação ao 

COMAS/SP nesta Audiência Pública 
para o cumprimento da deliberação da 
IX Conferência Municipal de Assistência 
Social, com a adoção permanente de 
um sistema de participação popular nas 
diversas discussões afetas à Assistência 
Social, pois esperamos que o 
COMAS/SP não tenha o entendimento 
de que, devido a representação da 
Sociedade Civil no Conselho exclui a 
necessidade de participação do Fórum, 
que junto aos Conselhos e Conferências 
que são os 3 maiores espaços do 
Controle Social.  
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CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

24 Garantir que as 
deliberações da conferência 
nas três esferas sejam 
inclusas no PPA e no plano 
de metas, no caso de São 
Paulo. 

Ação - O PPA atual tem 
sua vigência até o final 
de 2013 e o Plano de 
Metas tem sua vigência 
até o final desse ano. O 
COMAS/SP pautará a 
discussão em suas 
Comissões as Metas do 
PPA e Plano de Metas, 
colocando em 
Audiência Pública para 
posterior aprovação do 
Conselho e que seja 
contemplado na 
Proposta da SMADS. 

NÃO CONSTA DO 
INSTRUMENTAL DA SMADS 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 01: 
ESTRATÉGIAS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS 

8 Padronizar a infraestrutura 
das unidades, segundo 
normas técnicas garantindo 
acessibilidade segurança e 
instalações adequadas ao 
funcionamento de cada 
serviço conforme 
Tipificação Nacional.  

  

»CGA / Manutenção para 

elaborar plano e cronograma e 

possibilidade de uso dos 

recursos orçamentários ou 

IGD/SUAS 

 

Ação do FAS/SP - Reivindicação ao 
COMAS/SP nesta Audiência Pública 
para o cumprimento da deliberação 
da IX Conferência Municipal de 
Assistência Social, com a adoção 
permanente de um sistema de 
participação popular nas diversas 
discussões afetas à Assistência 
Social, pois esperamos que o 
COMAS/SP não tenha o 
entendimento de que, devido a 
representação da Sociedade Civil no 
Conselho exclui a necessidade de 
participação do Fórum, que junto 
aos Conselhos e Conferências que 
são os 3 maiores espaços do 
Controle Social.  

PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

18 Elaborar novo Plano de 
Assistência Social Municipal 
(PLAS), que esteja em 
consonância com as 
diretrizes do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), 
e preveja as seguintes ações 
(...) 

 O COMAS vai criar um 

GT para elaboração do 

PLAS em conjunto com: 

SMADS, F A S , Fórum 

dos Trabalhadores do 

SUAS ,para 

apresentação do 
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esboço do PLAS na 3º 

audiência, e garantir a 

incorporação das  

deliberações  das 

Conferencias  

PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

22 Estabelecimento de Padrões 
de qualidade para os 
recursos de infraestrutura 
física. 

  »CGA / Manutenção para 

elaborar plano e cronograma e 

possibilidade de uso dos 

recursos IGD/SUAS;                                  

»Serviços implantados a partir 

de 2009 tiveram como 

preocupação o estabelecimento 

de padrões de qualidade tendo 

como referência a ABNT 

 

Ação do FAS/SP - Reivindicação ao 

COMAS/SP nesta Audiência Pública 
para o cumprimento da deliberação da 
IX Conferência Municipal de Assistência 
Social, com a adoção permanente de 
um sistema de participação popular nas 
diversas discussões afetas à Assistência 
Social, pois esperamos que o 
COMAS/SP não tenha o entendimento 
de que, devido a representação da 
Sociedade Civil no Conselho exclui a 
necessidade de participação do Fórum, 
que junto aos Conselhos e Conferências 
que são os 3 maiores espaços do 
Controle Social.  
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PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 

FORTALECIMENTO 

DA PARTICIPAÇÃO E 

DO CONTROLE 

SOCIAL 

31 Realizar semestralmente 

audiências públicas de 

prestação de contas e de 

discussão do orçamento da 

Assistência Social. 

Não foi respondido 

pelo COMAS deve estar 

com Conselho Diretor  

 »As prestações de contas já 

estão em execução nas Plenárias 

do COMAS /                                                

»A convocação de Audiências 

Públicas é de responsabilidade 

do COMAS. 

*Observação:                         

Não há possibilidade de 

audiência regionais pois o 

orçamento da SMADS é 

centralizado 

 

Ação do FAS/SP - Reivindicação ao 

COMAS/SP nesta Audiência Pública 

para o cumprimento da deliberação da 

IX Conferência Municipal de Assistência 

Social, com a adoção permanente de 

um sistema de participação popular nas 

diversas discussões afetas à Assistência 

Social, pois esperamos que o 

COMAS/SP não tenha o entendimento 

de que, devido a representação da 

Sociedade Civil no Conselho exclui a 

necessidade de participação do Fórum, 

que junto aos Conselhos e Conferências 

que são os 3 maiores espaços do 

Controle Social.  

PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO E 
DO CONTROLE 
SOCIAL 

32 Criar banco de dados 
informatizado nos 
CRAS/CREAS, com dados 
referentes aos usuários, às 
demandas e ao 
oferecimento dos serviços 
socioassistenciais.   

»Existe o banco de dados que é 

o BDC "Banco de Dados do 

Cidadão" a extração dos dados 

depende da Implantação do 

SISCRAS que está sendo 

adaptado pela Proteção 

Básica/COPS e PRODAM em 

razão das novas portarias do 

MDS que regulam o 

funcionamento do CRAS / CREAS  
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PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO E 
DO CONTROLE 
SOCIAL 

33 Criar canais de comunicação 
dos usuários, com co-gestão 
do poder público, para 
avaliação dos serviços 
socioassistenciais de forma 
imediata. 

  

»Implantação de Conselho 
Gestor COGEAS solicitará à 
Assessoria Jurídica da SMADS 
elaboração de  instrumento 
legal/normativo com essa 
finalidade. 
 
*Observação: 
»Instrumental deve considerar a 
necessidade do usuário e o 
Conselho Gestor está mais 
próximo desse usuário. 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO E 
DO CONTROLE 
SOCIAL 

34 Ampliar e fortalecer 
instâncias de participação 
popular, que debatam e 
decidam sobre a 
normatização da Política de 
Assistência Social. 

  

»Implantação de Conselho 
Gestor COGEAS solicitará à 
Assessoria Jurídica da SMADS 
elaboração de instrumento 
legal/normativo com essa 
finalidade. 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO E 
DO CONTROLE 
SOCIAL 

39 39 - Fomentar a criação de 
fóruns regionais de 
discussão sobre a política 
socioassistencial, com a 
participação da sociedade 
civil, do poder público e das 
organizações sociais. 

  

   

PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO E 
DO CONTROLE 
SOCIAL 

40 Fortalecer e implementar 
efetivamente assembléias 
de usuários, para 
acompanhamento e 
avaliação dos serviços 
socioassistenciais.  

  

»COGEAS / CAS / Comunicação / 
CRAS / CREAS e CREAS Pop.                                                              

»Produto já existente = Guia 
Digital de Serviços 
Socioassistenciais da Cidade de 
São Paulo. 
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PROPOR 2011 SUBTEMA 03: 
FORTALECIMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO E 
DO CONTROLE 
SOCIAL 

42 Aprimorar o diagnóstico 
social das necessidades da 
população.  

 Não é competência do 
COMAS elaborar 
diagnóstico, 
solicitamos à SMADS 
que apresente 
diagnostico social para 
subsidiar a elaboração 
do PLAS . 

»COGEAS / COPS / CAS / CRAS / 

CREAS e CREAS Pop. para 

diagnóstico territorial                                        

»COMAS                                                      

»FAS                                                   

 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE DO 
SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA POBREZA 
NO BRASIL 

54 Acompanhamento efetivo e 
monitoramento frequente 
da concessão de benefícios 
e de Programas de 
Transferência de Renda sob 
responsabilidade do 
município.  

  

»COMAS por meio da instância 

de controle social do PBF 

*Observação:                              
Efetivado criação da Comissão 
de Controle e Monitoramento do 
Programa Bolsa-Família 

Ação do FAS/SP - Reivindicação ao 
COMAS/SP nesta Audiência Pública 
para o cumprimento da deliberação 
da IX Conferência Municipal de 
Assistência Social, com a adoção 
permanente de um sistema de 
participação popular nas diversas 
discussões afetas à Assistência 
Social, pois esperamos que o 
COMAS/SP não tenha o 
entendimento de que, devido a 
representação da Sociedade Civil no 
Conselho exclui a necessidade de 
participação do Fórum, que junto 
aos Conselhos e Conferências que 
são os 3 maiores espaços do 
Controle Social.  
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PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE DO 
SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA POBREZA 
NO BRASIL 

55 Garantir à população em 
situação de vulnerabilidade 
social o acesso à 
alimentação diversificada e 
nutricionalmente 
balanceada, como medida 
adicional aos benefícios 
continuados ofertados pela 
proteção básica.  

 O COMAS acompanha 
através das visitas à 
rede socioassistencial . 

»Oferta de refeições nos 

serviços socioassistenciais 

conveniados                                          

»Oferta de Benefício Eventual 

nos CRAS                           

»Capacitação em orientação 

continuada de educação 

alimentar e nutricional para 

todos os serviços em 2011, com 

a distribuição do Manual Prático 

para uma Alimentação Saudável;                      

»Educação Alimentar e 

Nutricional junto às famílias 

beneficiárias do PBF / Butantã 

Ação do FAS/SP - Reivindicação ao 
COMAS/SP nesta Audiência Pública 
para o cumprimento da deliberação 
da IX Conferência Municipal de 
Assistência Social, com a adoção 
permanente de um sistema de 
participação popular nas diversas 
discussões afetas à Assistência 
Social, pois esperamos que o 
COMAS/SP não tenha o 
entendimento de que, devido a 
representação da Sociedade Civil no 
Conselho exclui a necessidade de 
participação do Fórum, que junto 
aos Conselhos e Conferências que 
são os 3 maiores espaços do 
Controle Social.  

PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE DO 
SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA POBREZA 
NO BRASIL 

57 Garantir o acesso aos 
serviços socioassistenciais, 
consolidando o processo de 
monitoramento do Sistema 
Único de Assistência Social – 
SUAS junto aos serviços 
conveniados e não 
conveniados, aprimorando 
e desenvolvendo 
mecanismos de 
mapeamento (como, por 
exemplo, o Censo CRAS e o 
Censo CREAS) que 
identifiquem os potenciais 
beneficiários dos Programas 
de Transferência de Renda e 
demais serviços, e 
qualifiquem e atualizem 
constantemente a base de 
dados referentes à 
população em situação de 
extrema pobreza. 

  

»COPS em execução   
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Tema Central: Rede Suas 
PRODUTO SUBTEMA/EIXO 

Nº 
PROPOSTA 

ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

49 Garantir compromissos, 
responsabilidades 
compartilhadas e 
integração em rede 
socioassistencial na 
efetivação da relação de 
parceria entre o poder 
público e as organizações 
e entidades de assistência 
social, segundo princípios 
e diretrizes do SUAS. 

  »COMAS /COGEAS / Parcerias   

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

51 Promover a integração 
entre CRAS e CREAS.  

  Situação em agosto/2012                                       
»46 CRAS                                          
»21 CREAS                                           
»02 CREAS Pop.                    
 
*OBSERVAÇÃO:  
Meta Decreto 53.029/12 :                          
» 52 CRAS                                  
»24 CREAS                              
»03 Creas Pop.) 

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

52 Descentralizar os 
equipamentos e recursos 
da assistência social. 

  »Já em andamento   

CONFERIR 
2009 

EIXO 3: GESTÃO DO 
SUAS E ENTIDADES 

60 Canalizar as vagas para 
atendimento através dos 
CRAS. 

  »Já existe regulamentação pela 
Portaria 46/SMADS/2010 e 
Termos de Convênio 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

9 Garantir a criação de 
mecanismos que 
possibilitem a 
estruturação da gestão do 
trabalho e da política de 
Assistência Social para a 
gestão do território com 
publicização dos dados na 
rede socioassistencial. 

  

»IMPLANTADO E EM ADEQUAÇÃO 
PARA MELHOR FUNCIONAMENTO 
DOS SERVIÇOS E EM TRAMITAÇÃO 
NOVA PROPOSTA DE CONCURSO 
ESTÁ EM SEMPLA 
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PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

16 Ampliar o número de 
programas, projetos e 
serviços socioassistenciais 
de proteção básica e de 
proteção especial de alta e 
média complexidade, 
ofertados tanto pela rede 
estatal quanto pela rede 
conveniada, levando em 
consideração (...) 

O COMAS está 
acompanhando a 
expansão atual da rede e 
no próximo PLAS será 
matéria do Conselho para 
garantia da expansão 
qualificada da rede .  
 
 
 

»COGEAS / COPS / CAS / SAS 
Monitoramento e avaliação estão 
em execução através do 
acompanhamento dos 
indicadores previstos na Portaria 
46/SMADS/2010   Diagnóstico 
com novos dados do Censo - 2010 
e ampliação / melhor aplicação 
dos recursos 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

17 Implantar unidades do 
CRAS, CREAS e de outros 
serviços, conforme a 
determinação do Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS), levando em 
consideração (...) 

  

»Em implantação de acordo com 
as orientações do MDS e 
disponibilidade de recursos              
 
*OBSERVAÇÃO:                                     
Adesão aos planos do MDS 
(Aceite) 
 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

20 

Adequar as Portarias n. 
46/47/SMADS/2010 e os 
editas de audiências 
públicas, de modo a 
contemplar a inclusão ou 
alteração das seguintes 
matérias (...) 

O COMAS publicou a 
Resolução 594/2012 que 
cria o GT para a revisão 
das Portarias 
46/47/SMADS/2010 , no 
entanto o GT está com as 
atividades suspensas 
tendo em vista que a 
SMADS alega que não ser 
o momento para esta 
revisão conforme oficio 
830/SMADS/2012 de 
08/08/2012 

»COGEAS /                               
Assessoria Jurídica 

Ação do FAS/SP - Solicitação 
constante à SMADS e COMAS/SP 
referente à retomada das 
discussões das Portarias 46 e 47. 
Foi criado o GT pelo COMAS/SP, 
mas SMADS não está cumprindo 
a deliberação do Conselho e, 
solicitamos ao COMAS/SP a 
confirmação dos 
encaminhamentos aprovados 
pelo Conselho referente a esta 
deliberação. 

PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

21 Aprimorar, implementar e 
esclarecer a delimitação 
dos serviços 
socioassistenciais, visando 
(...) 

  
*OBSERVAÇÃO:                    
Esclarecimento da proposta 
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PROPOR 2011 SUBTEMA 02: 
REORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

24 Instituir nova lei que 
disponha sobre as políticas 
públicas de Assistência 
Social operadas via 
convênios e parcerias com 
entidades e organizações 
sem fins lucrativos, que 
contemple as seguintes 
matérias (...) 

 Agendar reunião com o 
Prefeito para discussão 
do PLE ate o final de 
Outubro  

»COMAS deverá acompanhar  
tramitação de PLE elaborado pela 
ATL que já se encontra no Gab. 
Prefeito para apreciação 

Ação do FAS/SP - Solicitação e 
reinvindicação constante quanto 
à agilização do trâmite da Lei de 
Parceria do Executivo para o 
Legislativo. Tanto via ofício, 
quanto em reunião com a 
Secretária. Até o momento sem 
resposta concreta. 

PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE DO 
SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA POBREZA 
NO BRASIL 

52 Ampliar a rede 
socioassistencial em todas 
as regiões do município, 
implantando efetivamente 
uma unidade de CRAS 
para cada 5.000 famílias 
referenciadas (conforme 
previsto na NOB-SUAS e 
na Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS), 
priorizando os locais de 
alta vulnerabilidade para 
enfrentamento da 
extrema pobreza, de 
acordo com diagnóstico 
socioterritorial. 

  

»Houve ampliação de acordo com 
as orientações do MDS e 
disponibilidade de recursos - 
Decreto 53.029/12                                      
31 CRAS ==> 46 ==> 52              
03 CREAS =======> 24                                         
CREAS Pop. =====> 03 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 
CENTRALIDADE DO 
SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA POBREZA 
NO BRASIL 

53 Fortalecimento e 
ampliação do Serviço de 
Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF), 
com serviços continuados 
que façam o 
acompanhamento 
familiar, e implementação 
do Serviço de Assistência 
Social à Família e Proteção 
Social Básica no Domicílio 
(SASF) em todas as regiões 
do município. 

  

»Ampliação do CRAS levando à 
ampliação do PAIF e implantados 
61 SASF até ago/12 /                  
meta PLAS = 72 
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Tema Central: Recursos Humanos 
PRODUTO SUBTEMA/EIXO 

Nº 
PROPOSTA 

ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: USUÁRIOS(AS) 
E 
TRABALHADORES(AS) 
DO SUAS 

31 Garantir recursos 
orçamentários para 
qualificação e 
instrumentalização de 
equipes de trabalho da 
rede socioassistencial 
conveniada. 

  Em 2012 foram realizados cursos 
de capacitação :                                                                                          
»2121 servidores capacitados em 
37 cursos                                          
»1286 trabalhadores sociais / 
organizações /conselheiros  
capacitados em 26 cursos                                                  
»402 estagiários capacitados em 
10 cursos 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 01: 
ESTRATÉGIAS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS 

2 

Ampliar o quadro de 
recursos humanos dos 
CRAS, CREAS e serviços 
conveniados, observando 
os seguintes critérios (...) 

O COMAS publicou a 

Resolução 594/2012 que 

cria o GT para a revisão 

das Portarias 

46/47/SMADS/2010 , no 

entanto o GT está com as 

atividades suspensas 

tendo em vista que a 

SMADS alega que não ser 

o momento para esta 

revisão conforme oficio 

830/SMADS/2012 de 

08/08/2012  

»Oficio nº 
124/SMADS/CGP/SEF/12 solicita 
a abertura de concurso público 
para 300 vagas na carreira de 
Especialista em Assistencia e 
Desenvolvimento Social - Serviço 
Social;                                                  
»Oficio nº 1876/10 solicita 
concurso público para 125 
Psicólogos;                                                                
»Oficio nº 1299/10 solicita 
concurso público para 96 
Pedagogos;                                                                  
»Oficio nº 1272/10 solicita 
concurso público para 150 
AGPP´s 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 01: 
ESTRATÉGIAS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS 

3 Garantir o quadro de 
recursos humanos dos 
serviços socioassistenciais 
previsto nas Portarias, 
observando as 
especificidades de cada 
serviço e dos territórios 
atendidos, garantindo 
equipes transdisciplinares 
nos serviços da rede 
pública e privada. 

O COMAS publicou a 

Resolução 594/2012 que 

cria o GT para a revisão 

das Portarias 

46/47/SMADS/2010 , no 

entanto o GT está com as 

atividades suspensas 

tendo em vista que a 

SMADS alega que não ser 

o momento para esta 

revisão conforme oficio 

»CGP cuida apenas do quadro de 
servidores da administração 
direta                                           
»Quadro dos serviços 
socioassistenciais conveniados 
devem ser garantidos pelas 
organizações sociais 
responsáveis de acordo com as 
Portarias 46 e 47 que tipificam 
os serviços. (OBSERVAÇÃO: 
transdisciplinar?) 
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830/SMADS/2012 de 

08/08/2012  

PROPOR 2011 SUBTEMA 01: 
ESTRATÉGIAS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS 

6 Definir, implementar e 
implantar Plano de 
Carreiras, Cargos e 
Salários, conforme 
previsto pela NOB RH, 
garantindo isonomia nos 
direitos trabalhistas e 
salariais entre todos os 
trabalhadores da rede 
socioassistencial pública e 
privada, e que estabeleça: 
 
 
 
 

 Não é competência do 
COMAS remetemos esta 
deliberação ao Poder 
Executivo ,Sindicatos e 
Forum dos Trabalhadores 
do SUAS . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Processo anual de progressão e 
promoção funcional nas diversas 
carreiras profissionais, sob a 
responsabilidade da SEMPLA                                            
»Oficio nº 
026/SMADS/CGP/SEF/12 solicita 
a concessão do premio de 
produtividade de desempenho e 
gratificação especial e prestação 
de serviço assistencial em saúde, 
para os servidores integrantes 
do quadro da Saúde e que se 
encontram lotados na SMADS, 
aguardando o parecer final de 
SEMPLA/COJUR/ATEG 
 

  

PROPOR 2011 SUBTEMA 01: 
ESTRATÉGIAS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS 

7 Garantir suporte e 
acompanhamento 
profissional especializado, 
para todos os 
trabalhadores da rede 
pública e conveniada, 
envolvendo atendimento 
psicológico e psicossocial 
(...) 

  

»Estão sendo realizados 
Encontros, Palestras e 
Seminários voltados à saúde 
fisica e mental dos servidores, 
readaptação funcional, 
preparação para a aposentadoria 
e papel do gestor público 
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Efetivadas 
PRODUTO SUBTEMA/EIXO Nº PROPOSTA ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, 
CONTROLE SOCIAL E 
CONSELHOS 

8 Reformular a composição 
do COMAS, com 
ampliação da participação 
dos usuários. 

 Não é demanda da Mesa 
Diretora e sim da CPP 

  EFETIVADO 

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, 
CONTROLE SOCIAL E 
CONSELHOS 

13 13 - Divulgar os PL’s 3021 
e 3077/2008 visando à 
articulação e mobilização 
da sociedade civil na sua 
defesa  

    EFETIVADO 

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, 
CONTROLE SOCIAL E 
CONSELHOS 

42 42 - Implantar 
efetivamente a Comissão 
de Monitoramento para 
monitorar, avaliar e 
encaminhar as 
deliberações da VII e da 
VIII Conferências 
Municipais (escolher os 
membros da Comissão de 
Monitoramento na VIII 
Conferência Municipal: 
usuários, organizações, 
poder público e 
trabalhadores, Secretaria 
de Direitos Humanos), 
com a responsabilidade, 
inclusive, de apresentar e 
divulgar relatórios 
trimestrais – em plenários 
regionais – para discussão 
de questões relativas à 
política e ações de 
assistência social.  

    EFETIVADO 

CONFERIR 
2009 

EIXO 1: 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, 
CONTROLE SOCIAL E 

54 Descentralizar as 
conferências pelas 
subprefeituras ou ao nível 
dos CRAS.  

    EFETIVADO 



40 
 

CONSELHOS 

CONFERIR 
2009 

EIXO 2: 
USUÁRIOS(AS) E 
TRABALHADORES(A
S) DO SUAS 

22 Inserir a participação dos 
jovens nas conferências e 
conselhos de assistência 
social. 

    EFETIVADO 

CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

7 Fazer gestões junto à 
Câmara e ao Senado para 
garantir a aprovação da 
PEC nº 431/2001 e aplicá-
la em consonância as 
deliberações da VII 
Conferência. 

    EFETIVADO 

 

Diversos 
PRODUTO SUBTEMA/EIXO Nº PROPOSTA ENUNCIADO DA PROPOSTA COMAS SMADS FAS  

CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

5 Propor aos demais Conselhos 
Municipais, aos Conselhos Estaduais, ao 
CNAS, e à sociedade em geral, realizar 
campanha junto ao Gov. Federal para 
alterar na LOAS, para ½ salário mínimo 
per capita o critério de corte para 
concessão do BPC.  

    

  

CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

27 Interferir junto à Câmara dos Deputados 
e ao Senado pela reforma tributária do 
país para impedir a retirada de 
determinados impostos que subsidiam 
as políticas de assistência social, saúde e 
previdência (CSL e COFINS). 
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CONFERIR 
2009 

EIXO 4: 
FINANCIAMENTO 

53 Incentivar parcerias com o setor privado, 
transferindo os recursos para contribuir 
nos respectivos Fundos (Assistência e 
Criança e Adolescente) para fomento a 
projetos de assistência social. 

    

  
PROPOR 2011 SUBTEMA 04: A 

CENTRALIDADE DO 
SUAS NA 
ERRADICAÇÃO DA 
EXTREMA POBREZA 
NO BRASIL 

43 Efetivação imediata do que foi 
deliberado na Conferência de 2009 
referente às deliberações abaixo:  
8. Reformular a composição do COMAS, 
com ampliação da participação dos 
usuários. 
9. Realizar a eleição de conselheiros da 
sociedade civil para o COMAS na 
Conferência Municipal de Assistência 
Social. (Plenária no dia anterior); 
10. Realizar uma Interconferência da 
cidade de São Paulo – e demais níveis de 
governo - envolvendo a participação das 
demais políticas públicas e avaliando as 
deliberações ocorridas em cada uma das 
Conferências Setoriais e de segmentos 
com participação de uma porcentagem 
de seus delegados; 
14. Implantar e garantir dotação 
orçamentária para transporte e 
alimentação para os conselheiros da 
sociedade civil, especialmente para os 
usuários, visando à participação nas 
reuniões e demais atividades; 
40. Criar sistema de participação e 
controle social partindo da base da 
sociedade civil para o governo. 

 As respostas estão 
contempladas nos eixos 
do “Conferir  2009“  

    

 


