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Deliberações das Conferências Municipais de Assistência Social de São Paulo

Legenda: S (sim), N (não), A (em andamento).

 1- FORTALECIMENTO DO SUAS:

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 2 - GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO.

Deliberações Órgão201
5

2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Respos
ta 2017

JUSTIFICATIVA

14)Garantir que as deliberações não
implantadas e/ou em andamento sejam
efetivadas.

SMADS/C
OMAS/FA
S

A Em 2014 não ocorreram
Audiências Públicas de
monitoramento e Controle das
Deliberações das Conferências
devido a não contratação de
Assessoria de Metodologia,
contratada somente no mês de
Maio 2015; em 2013 tivemos
uma Conferência que foi uma
junção das deliberações de 2005
a 2011 para uma avaliação e
transição para o processo da
construção do novo Plano
Decenal. Acompanhamento das
deliberações. O

COMAS S Em 2015 aconteceram
Audiências Publicas nas 5
Macro Regiões

Plenário
do
CONFERIR

N No processo conferencial
em 2013, foi feito toda
consolidação das
deliberações
sistematicamente
descumpridas
transformadas em
deliberações
permanentes.
Verificamos aqui que a
historia se repete mais
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acompanhamento segue a
metodologia do CONFERIR. As
deliberações são norteadoras
para a construção do
planejamento da Assistência
social e do Programa de Metas.

uma vez. Portanto,
defendemos o status de
não cumprida e
mediante os sucessivos
desrespeitos da atual
gestão aos espaços de
controle social. Foi
solicitada a inclusão em
forma de anexo, a carta
Aberta em Defesa do
Controle social no SUAS.

Dimensão 3 - Primazia da responsabilidade do Estado: por um SUAS Público, universal. Republicano e federativo

Deliberações Órgão Implantado Justificativa
8)Criar Lei Orgânica da Assistência Social Municipal conforme
a Lei Federal 12.435/2011, determinando as atribuições do
Município, na implantação, execução, financiamento,
monitoramento e avaliação do SUAS

SMADS N Minuta de Lei do SUAS junto
com a Aldaisa, devido a todas
as mudanças ficou parada e
será encaminhado a Câmara
Municipal

COMAS

CAMARA
MUNICIPAL

 2 - CONSELHOS GESTORES:
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Dimensão 2 - Participação Social como fundamento do pacto federativo no SUAS

Deliberações Órgão STATUS Justificativa
4)Implantar Conselhos Gestores tripartites e deliberativos
em todos os programas, projetos, Unidades Estatais (rede de
serviços socioassistenciais direta e indireta) bem como um
Conselho Gestor Regional por SAS (Supervisão de Assistência
Social), todos compostos por trabalhadores, usuários e
gestores, sendo que suas atribuições e funcionamento serão
regulamentados em processo de consulta pública (audiências
públicas) e publicizados em Normativas Regulatórias e Editais
de Chamamento

COMAS A Foi criado por meio da
Resolução/COMAS/SP
1165/2017, porém houve
demora na constituição do
Grupo de Trabalho,
aguardando a recomposição
do poder público

SMADS S Foi criado por meio da
Resolução/COMAS/SP
1165/2017

Deliberação do
Plenário do
CONFERIR 2017

N Só tem Resolução de criação
do Grupo, mas este não está
em funcionamento.

COMAS no Plenário
do CONFERIR 2017

Essa gestão do Conselho se
compromete a disponibilizar
esses materiais em
linguagem acessível e
ponderou a falta de recursos
financeiros.

Dimensão 3 - Primazia da responsabilidade do Estado: por um SUAS Público, universal. Republicano e federativo

Deliberações Órgão STATUS Justificativa
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9)Criação de Conselhos Gestores em todos os serviços
socioassistenciais, com a participação de usuários e
trabalhadores, os quais terão representatividade paritária
nos Conselhos Gestores Regionais (por SAS).

COMAS A
N

 3 - COMUNICAÇÃO

Dimensão 1 - Dignidade humana e Justiça Social: princípios fundamentais para a consolidação do SUAS no pacto federativo

Deliberações Órgão STATUS Justificativa

6)Criação de materiais didáticos (Linguagens simples e lúdicas) e
peças\campanhas publicitarias, com veiculação em vários meios
midiáticos para divulgação da política de Assistência Social (Que
vai além da vulnerabilidade de Baixa Renda) e das formas de
participação social na elaboração, planejamento, Execução,
Controle orçamentário, prestação de contas e avaliação dos
serviços, projetos e programas sociais.

SMADS N Cartilhas do CRAS, do
BPC Escola foram
distribuídas em 2016. A
Proteção Social Básica
fez esse material e foi
encaminhado para
todos os CRAS da
cidade.

COMAS

Essa gestão do Conselho
se compromete a
disponibilizar esses
materiais em linguagem
acessível e ponderou a
falta de recursos
financeiros.

Dimensão 5 - Assistência Social como direito no âmbito do pacto federativo
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Deliberações Órgão STATUS Justificativa

14)Elaborar/implementar um plano de divulgação do SUAS para
a população, visando o fortalecimento e a compreensão efetiva
acerca das discussões da política de assistência social

SMADS

COMAS

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 2 - GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO.

Deliberações Orgão201
5

2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Respos
ta 2017

Justificativa2017

15)Investir financeiramente em meios
de comunicação – mídia, impressos,
palestras, redes sociais etc. – que
permitam à população apropriar-se, por
meio de linguagem acessível, sem
perder o conteúdo técnico, do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) como
seguridade social, políticas públicas de
direito universal e dever do Estado, com
canais de comunicação simples para
que os usuários possam ter acesso e
participem das informações, a exemplo
das conferências e eventos.

SMADS/C
OMAS/FA
S

A É necessário aprimoramento -
Conselho criou o Blog e Página
no Facebook. Divulgação das
informações nos canais de
comunicação como o site da
(SMADS), a newsletter e o
Facebook, facilitando o acesso
às informações e a participação
do público interno e externo.
Em andamento a confecção de
material gráfico de comunicação
para divulgação da rede
socioassistencial.

COMAS
SMADS

A O FAS vem promovendo
um ciclo de palestras e
trazendo nas suas
plenárias as palestras,
estas por sua vezsão
abertas para os
segmentos: Usuários,
Trabalhadores e
Entidades
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Plenário
do
CONFERIR
2017

N O Plenário cobrou a falta
de respostas de SMADS e
do COMAS.

 4 - EDUCAÇÃO PERMANENETE NO SUAS:

Dimensão 4 - Qualificação do Trabalho no SUAS na consolidação do Pacto Federativo Revisar

Deliberações Órgão Implantado Justificativa
11)Criar e implementar imediatamente o Plano Municipal de
Educação Permanente do SUAS, com formação
descentralizada em polos nos territórios de abrangência da
SAS, que deve atingir todos os trabalhadores da rede pública
e conveniada, bem como garantir o repasse da verba de
horas técnicas mensais a todos os serviços da rede
conveniada à SMADS

SMADS A Foram realizadas
capacitações, fruto do
PEMEP, embora tenha sido
aprovado em 2016, mas
estava em análise desde
2015.
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COMAS A
Foi criado por meio da
Resolução COMAS/SP 1143 e
está em processo de
implementação.
Quantas as horas técnicas
depende do orçamento e
determinação do Gabinete

Deliberação do
Plenário do
CONFERIR

N

DELIBERAÇÃO PERMANENTE – EIXO 2 - GESTÃO DO SUAS; VIGILÃNCI8A SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

Deliberações Orgão201
5

2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Respos
ta 2017

Justificativa2017
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12)Implantar um plano de formação
continuada para os trabalhadores
socioassistenciais, para garantir o
planejamento, vigilância e
monitoramento do SUAS.

SMADS S Construção do Plano Municipal
de Educação Permanente -
Resolução CNAS nº 4 de 13 de
março de 2013. Foram
capacitados, entre 2013 e 2014,
8.117 profissionais

SMADS
COMAS

S Foram realizados
diversos seminários,
palestras, cursos e
eventos periódicos com
objetivo de garantir a
formação continuada
dos trabalhadores
socioassistenciais para
oaperfeiçoamento
profissional e atualização

Plenário
do
CONFERIR
2017

A SMADS – Afirmou que
ESPASO encaminhou ao
COMAS, o numero de
profissionais capacitados
em 2015-2016, mas não
estava disponível, no
momento, não sabe qual
o motivo.

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 3 - GESTÃO DO TRABALHO:

Deliberações Orgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta
2017

Justificativa2017
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25)Garantir que a escolha
dos temas abordados nos
cursos respeite a diversidade
e particularidades regionais,
e que garanta a participação
do segmento: trabalhadores,
movimentos sociais e fóruns
à equipe do ESPASO,
descentralizando as ações
para realização nos referidos
territórios, visto que
atualmente nem todos são
contemplados e quando sim,
tardiamente

SMADS S O ESPASO realizou
ações
descentralizadas: GTs
SPVV (Serviço de
Proteção Social às
Crianças e
Adolescentes Vítimas
de Violência),
Implantação de
Serviços, Roda de
Conversa, Processo
Multiplicadores,
Parceria com Unifesp,
Seminário Crack, Ciclo
de Debates MSE,
Ações intersecretarias
(PPCV - Plano
Preventivo de Chuva
de Verão).

SMADS/COMAS S Em 2016 o ESPASO realizou ações
descentralizadas: JOGOS
COOPERATIVOS, Alimentação
Saudável - Direito de
Todos,Capacitação "Segurança de
Convívio"  Serviço de Convivência
E Fortalecimento De Vínculos -
SCFV/CCA,Implantação de
Serviço,Encontro Gerontológico na
Cidade de São Paulo - SUAS e as
ações
socioassistenciais,“Envelhecimento
Saudável”e Famílias Fortes. Esta
prevista para 2017 alguns cursos
descentralizados: Implantação de
serviços, descentralizados para
reflexão do CCA

Plenário do
CONFERIR 2017

A A Plenária entende que SMADS
atendeu parcialmente, uma vez
que não garante a
descentralização, nem a
participação dos segmentos
(trabalhadores, movimentos
sociais e fóruns).

DELIBERAÇÃO PERMANENTE – EIXO 4 – GESTÃO DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS E PROJETOS:
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Deliberações Orgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta
2017

Justificativa2017

35)Ampliar a efetividade dos
recursos humanos (nos
serviços públicos e rede
conveniada) e dos recursos
financeiros; aprimoramento
profissional e formação
continuada, e dos serviços
socioassistenciais ofertados;
ação colegiada e
compartilhada de forma
integrada entre a rede estatal
e seus conveniados por ações
e intervenções com os
usuários

SMADS A Processo de
Capacitação e
formação para
profissionais da rede
direta e conveniada.
Esta ação é
processual e de
construção
continuada. As
principais diretrizes
são de universalidade
e descentralização.
Ou seja, todos os
profissionais do SUAS
e com realização
preferencialmente
nas macrorregiões.
Há também a opção
por uma metodologia
dialogada com
referencias vindos
das práticas.

SMADS A O Aprimoramento
profissional e formação
continuada, esta sendo
realizada a partir de
2015 em   parcerias
com diversas
universidades e por
meio de acordo técnico
com UNESCO.

 5- REVISÃO DAS PORTARIAS 46/47/SMADS/2010:

Dimensão 4 - Qualificação do Trabalho no SUAS na consolidação do Pacto Federativo Revisar
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Deliberações Órgão Implantado Justificativa
10) Revisar as Portarias 46/47, em parceria com os Fóruns de
representação de trabalhadores do SUAS, a cada 2 anos, e
viabilizar sua implantação em consonância com as
especificidades dos territórios, priorizando a igualdade da
carga horária de 30 horas semanais para todos os
trabalhadores do SUAS sem a redução salarial, e horas
técnicas para os serviços de proteção básica e especial.

SMADS N SMADS - No aguardo da
finalização das ações
relativas ao Marco
Regulatório. Em processo de
consulta publica

COMAS N O COMAS solicitou por meio
de Oficio que a SMADS
apresentasse uma
Proposta, o que não
Aconteceu.

FAS A
F.A.S - Para efetivação da
revisão primeiramente o FAS
criou Comissões "Proteção
Social Especial e Proteção Social
Básica" ambas ja estão sendo
descentralizadas de acordo com
tipologia, ou seja CCA, CJ, SAS,
NPJ e ademais

Deliberação do
Plenário do
CONFERIR 2017

N

Dimensão 4 - Qualificação do Trabalho no SUAS na consolidação do Pacto Federativo Revisar
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Deliberações Órgão Implantado Justificativa

25) Fortalecer a parceria entre os serviços dos setores
públicos e organizações sociais, ampliando a equipe
técnica de forma multidisciplinar, tanto básica quanto
especial, para atender a complexidade da demanda,
proporcionando plano de carreira, equiparação
salarial, carga horária e formação continuada de
todos os trabalhadores do SUAS e garantindo horas
técnicas (rever a portaria técnico-
administrativa/financeira vigente).

SMADS N Aguardando revisões das
Portarias 46 e
47/SMADS/2010. Há um GT
desencadeado pelo COMAS
no qual esta CPC não tem
participação (apenas as
Proteções tem indicações)

 6- IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Dimensão 1 - Dignidade humana e Justiça Social: princípios fundamentais para a consolidação do SUAS no pacto federativo

Deliberações Órgão IMP Justificativa

2)Ampliar a rede socioassistencial (proteção básica e especial), a partir do
permanente investimento do poder público na construção de novos equipamentos
respeitando: o índice de vulnerabilidade social, as áreas de zoneamento e
regularização fundiária, a autonomia da gestão financeira, a intersetorialidade, a
expressão cultural dos territórios

SMADS A Aumento de
serviços deve estar
associado ao
aumento da
disponibilidade
orçamentária
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Plenário
do

CONFERIR
2017

N

Dimensão 5 - Assistência Social como direito no âmbito do pacto federativo

Deliberações Órgão STATUS Justificativa
13) Garantir a implantação e ampliação dos serviços da rede de
proteção básica, conforme previsto pelo SUAS, considerando os
aspectos demográficos, índices de vulnerabilidade social e
especificidades territoriais, flexibilidade dos critérios de acesso e
diminuição da burocratização nas exigências fundiárias

SMADS S

Entre 2013 e 2016 foram
implantados/reordenados
os seguintes: 48 CCA; 29
CEDESP; 2CCInter; 1 Circo
Escola; 3 Clube da Turma
(atende à meta 44- ECCA); 2
SASF; 3 NCI; Projeto Especial
SENAES. Além de 5 CRAS.

As implantações levaram em
conta os seguintes indicadores:
1) CadÚnico; 2) BPC (Idosos e
Pessoa com Deficiência); 3)
Porte Populacional por Faixa
Etária; 4) Concentração de Baixa
Renda (especialmente: Extrema
Pobreza e Pobreza); 5) IPVS5
e 6; 6) IEX (Índice de
Inclusão/ Exclusão); 7)
Programas de Transferência
de Renda (Bolsa Família,
Renda Mínima, Renda
Cidadã)
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Deliberação do
Plenário do
CONFERIR 2017

A Deliberação do plenário Entre
2013 e 2016 foram
implantados/reordenados os
seguintes: 48 CCA; 29 CEDESP
(16 novos CEDESP e 14 Centros
para Juventude – CJ); 2CCInter;
1Circo Escola; 3 Clube da Turma
(atende à meta 44ECCA); 2
SASF; 3 NCI; Projeto Especial
SENAES. Além de 5 CRAS.

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 4 - GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:

Deliberações Orgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta 2017 Justificativa2017
30)Implantar, ampliar e
fortalecer a rede de serviços,
programas, projetos e
benefícios de acordo com o
plano de cada região do (SAS),
levando-se em conta, ao
mesmo tempo e com a mesma
prioridade, o diagnóstico do
município e as prioridades
locais. Assegurando um
protocolo de
intersetorialidade das

SMADS S Foi ampliada a rede
de proteção social
básica para os
serviços de criança,
adolescente, jovens,
adultos e idosos (NCI
- Núcleo de
Convicência para
Idoso, CCA - Centro
para Crianças e
Adolescentes,
CEDESP - Centro de

SMADS
SGM
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secretarias envolvidas. (ILPI,
NCI, CRECI, CEDESP, CCA,
Centros-Dia e Repúblicas para
a população idosa, centro de
acolhida para pessoas em
situação de rua, espaço de
convivência para usuários de
substâncias psicoativas e
serviços com atendimento
com horário noturno, serviços
especiais voltados para
pessoas com deficiência,
Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
específicos para comunidades
indígenas, residência inclusiva,
cooperativa, serviços
especializados de mulheres
vítimas de violência, serviço
para mulheres em situação de
rua, serviços especializados
para idosos, centros de
acolhida, casa lar e repúblicas,
CCA e CJ, serviços para
pessoas com deficiências
múltiplas [físicas, visuais e/ou
intelectuais] e serviço de
atendimento a população
LGBTT, serviço de proteção
social a crianças e
adolescentes vítimas de

Desenvolvimento
Social e Produtivo, e
CJ - Centro de
Juventude) levando-
se em conta as
vulnerabilidades dos
territórios, assim
como na proteção
especial com
implantação de
SAICAS (Serviço de
Acolhimento
Institucional para
Crianças e
Adolescentes; SPVV
(Serviço de Proteção
a Crianças e
Adolescentes Vítimas
de Violência);
Repúblicas; Centros
de Acolhida para
população de rua;
serviços para famílias
em situação de rua.

Plenário do
CONFERIR 2017

N Cidade
Tiradentes tem
mais de cinco
anos que não se
implanta
serviços por ter
área irregular.
Não tem espaço
e não se
constrói.
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violência doméstica).

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 4 - GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

Deliberações Orgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta 2017 Justificativa201
7

31)Criar e implementar a rede
socioassistencial específica
para os povos indígenas na
cidade de São Paulo com
estrutura e orçamento
próprios enfatizando o CRAS
indígena e os serviços de
convivência e fortalecimento
de vínculos (CCA e Centro de
Convivência).

SMADS N O MDS não
cofinancia unidades
CRAS, em São Paulo,
específico para
atender comunidades
tradicionais e povos
indígenas. Esta
população é atendida
nas unidades CRAS
do seu território de
abrangência

SMADS Andamento Está em
andamento à
elaboração de
um Projeto 1ª.
Etapa –
mobilização e
Articulação(PSB
/PSE+ SAS
Pirituba+ SAS
Parelheiros +
CRAS + CREAS
+Representante
s das Aldeias

Indígenas)

2ª. Etapa:
Elaboração de
Projeto de
Reforma do
Espaço na
Aldeia de
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Pirituba.

Plenário do
CONFERIR

A Verificar verba
do MDSA,
sabemos da
dificuldade,
temos visitado
as tribos
indígenas e
precisamos
saber se existe
verba. SMADS
aponta a
proposta de CC
Inter.

DELIBERAÇÕES PERMANENETES – EIXO 6 - REGIONALIZAÇÃO
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Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO 2017 SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATIVA2017

58)Implantar serviço
regionalizado de acolhimento
misto (masculino/feminino/
mulheres com crianças e
famílias) voltado à população
imigrante em extrema
vulnerabilidade, em situação
de rua e/ou refugiados, e que
incentive a preservação da
cultura do imigrante, para
que o mesmo não se esqueça
de suas origens.

SMADS S Implantado o Centro
de Acolhida para
Imigrantes -
PROCESSO: 2014-
0.171.754-0 -TC
127/SMADS/2014 -
SAS _SE - Capacidade
190 vagas.

SMADS

Plenário do
CONFERIR 2017

N Percepção é que o
número de
imigrantes está
aumentando.

 7- ORÇAMENTO:

Diretrizes Municipais

Dimensão 1 - Dignidade humana e Justiça Social: princípios fundamentais para a consolidação do SUAS no pacto federativo

Deliberações Órgão IMP Justificativa
2) Aumentar a partir de 5% o orçamento público municipal da assistência social com o

objetivo de qualificar e ampliar a oferta de serviços da proteção social básica e
proteção social especial, ampliando o quadro de recursos humanos para todos os
serviços conveniados e estatal, garantindo os benefícios aos usuários e trabalhadores
de acordo com o IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) no âmbito de cada
território. Construir um pacto de ações intersecretariais, garantindo uma ação

SMADS N Falta de
disponibilidade
orçamentária.

SF
CÂMARA
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protetiva intersetorial promovendo a efetivação do trabalho em rede, de modo que a
dignidade humana seja garantida em todas as expressões da questão social.

Dimensão 3 - Primazia da responsabilidade do Estado: por um SUAS Público, universal. Republicano e federativo

Deliberações Órgão IMP Justificativa

7) Assegurar no orçamento destinado ao fundo
municipal de assistência social o percentual de 5%
com aumento gradativo de 0,5% ao ano, alcançando
o percentual de no mínimo 10% em 2026, garantindo
que o fluxo do recurso seja desvinculado da
operacionalização do Tesouro Municipal, bem como
dos recursos destinados aos Programas de
Transferência de Renda

SMADS/COMAS/SF

COMAS N
COMAS aprovou o aumento,
porem foi barrado na peça
orçamentária aprovada pela
Camará Municipal

SMADS N
SMADS Falta de
disponibilidade orçamentária

 8 - COFINANCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - Eixo 1 - COFINCANCIAMENTO OBRIGATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
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Deliberações Órgão2015 2015 Justificativa de
2015

Órgão 2017 Resposta
2017

JUSTIFICATIVA

3)Garantir reajuste anual da tabela de
custeio por elementos de despesas
contidos na portaria 47/SMADS/2010.

SMADS S
Majoração dos

convênios 2007-
Portaria 23 =
3,74%; 2010 –
Portaria 21 =
19%; 2011-
Portaria 30 =
verba adicional (
13ª parcela);
2012 – Portaria
16 = 18%; 2013 –
Portaria 31 = 7%;
2014 – Portaria
35 = 7%.
QUADRO
COMPARATIVO
2012-2015
(SERVIÇOS E
VAGAS)

SMADS

Plenário do
CONFERIR
2017

N Resposta do F.A.S no plenário:
Portaria 49, que dispõe de
reajuste de 6% e + 4%. Falta
4%
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DELIBERAÇÕES PERMANENTES - Eixo 1 - COFINCANCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Deliberações Órgão2015 2015 Justificativa de
2015

Órgão
2017

Resposta
2017

JUSTIFICATIVA

4)Aumentar a verba para ampliação de
serviços e vagas permanentes, como CCAs
(Centro de Crianças e Adolescentes), CJ´s
(Centro de Juventudes), CEDESP (Centro
de Desenvolvimento Social e Produtivo),
Serviço de abordagem de rua, CAC (Centro
de Acolhidas), Idoso, Mulher,
Casal/Família, ILPI, Centro Dia para Idoso e
Residências Inclusivas de criança e
adolescente com deficiência.

SMADS A QUADRO
COMPARATIVO
2012-2015
(SERVIÇOS E
VAGAS)

SMADS A Aguardando disponibilidade
orçamentária

Plenário
do
CONFERIR
2017

N Intervenção e deliberação do
Plenário: Não foi contemplada
na proposta orçamentária do
executivo, portanto não está
em andamento. Ao contrário
existe contingenciamento de
verba em vigor.

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - Eixo 1 - COFINCANCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Deliberações Órgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Resposta
2017

JUSTIFICATIVA
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5)Garantir recursos para
a realização de
concursos públicos para
ampliação dos quadros
de servidores públicos
nos órgãos da
Assistência Social (CRAS,
CREAS, entre outros

SMADS S
Concurso realizado em

conjunto com as
secretarias municipais
SEMPLA, SMADS e SEHAB
realizada em dezembro
de 2014. Em fase de
homologação

SMADS O concurso foi prorrogado e foi
enviado solicitação para SMG
referente a nomeação de 100
assistentes sociais.

Plenário
do
CONFERIR
2017

A Plenário: Somente foi realizado
concurso para assistentes
sociais e psicólogos em 2014. O
concurso para assistentes
sociais foihomologado em
março de 2015, e foram
chamados 100.

6)Garantir
financiamento para
construção e
qualificação de prédios
próprios para
implantação da rede de
serviços de proteção
social

SMADS S Houve adequações e reformas em
34 serviços da rede até o momento
com previsão de novos outros.
Seguem alguns serviços adequados:
CCA Jd. Maria Estela - Georgina;
Centro de Acolhida Maria Maria;
C.A. Família Lar de Nazaré; Centro
de Acolhida Castro Lopes I; CA
Vivenda da Cidadania; Família em
Foco; Núcleo de Convivência
Mooca; Centro de Acolhida Grajaú;
Circo Escola entre outros

SMADS

Plenário
do
CONFERIR

N F.A.S: Redução de 30%
conforme o Decreto Municipal
nº 57.580. Quanto as
adequações não houve repasse
da verba de Humanização.
Plenário: Tem garantir recursos
orçamentários, justamente para
o cumprimento da LOAS em
detrimento da proposta
alardeada de financiamento da
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política pública de assistência
social por meio de doações
contrariando o marco
regulatório da política de
Assistência Social.

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - Eixo 1 - COFINCANCIAMENTO OBRIGATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Deliberações Órgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta
2017

JUSTIFICATIVA

7)Garantir recursos para que
o atendimento oferecido
pelo ESPASO seja
descentralizado, de forma a
possibilitar a participação
dos trabalhadores sociais,
usuários e gestores de todas
as regionais e que garanta
formação especializada para
trabalhadores da proteção
básica e especial

SMADS S
O ESPASO realizou ações

descentralizadas: GTs
SPVV (Serviço de
Proteção Social às
Crianças e Adolescentes
Vítimas de Violência),
Implantação de Serviços,
Roda de Conversa,
Processo Multiplicadores,
Parceria com Unifesp,
Seminário Crack, Ciclo de
Debates MSE, Ações
intersecretarias (PPCV -
Plano Preventivo de
Chuva de Verão).

SMADS Em 2016 o Espaso realizou
ações descentralizadas
como: JOGOS
COOPERATIVOS,
Alimentação Saudável -
Direito de
Todos,Capacitação
"Segurança de Convívio"
Serviço de Convivência E
Fortalecimento De
Vínculos -
SCFV/CCA,Implantação de
Serviço,Encontro
Gerontológico na Cidade
de São Paulo - SUAS e as
ações
socioassistenciais,“Envelh



29

ecimento Saudável”e
Famílias Fortes. Esta
prevista para 2017 alguns
cursos descentralizados:
Implantação de serviços,
descentralizados para
reflexão do CCA.

SMADS no
Plenário do
CONFERIR

2017

SMADS no plenário do
CONFERIR 2017: O
ESPASO não tem recursos.
Não houve cursos por
regiões ou subprefeituras,
houve um agrupamento
dos bairros mais
próximos, como no caso
do Convívio.

Plenário do
CONFERIR
2017

N
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Deliberações Órgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta
2017

JUSTIFICATIVA

8)Garantir a transparência
e a publicização dos
recursos financeiros
destinados ao
financiamento dos
serviços e unidades da
assistência social, de
forma clara e detalhada,
por meio eletrônico e nas
unidades de atendimento

SAMDS S
Para facilitar o acesso à
informação pública conforme
determinam a Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527, de
18/11/2011) e o Decreto
Municipal 53623/2012, foi
disponibilizado no site da
Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS)

SMADS

Plenário do
CONFERIR 2017

N Está em contradição com a
LOAS e o SUAS. Pergunta
qual rubrica está sendo
onerada para financiar esses
recursos
Rosane- é o CTA é um
convênio de emergência e
está correndo por 180
(cento e oitenta) dias com
normatização do MROSC

10)Adequar os
calendários das
conferências ao PPA, ao
ciclo orçamentário e da
construção dos planos de
assistência social para
contemplação das
deliberações das
conferências nos
instrumentos citados

SMADS S As conferências ocorrem
anteriores ao PPA e PLAS da
nova administração municipal,
favorecendo dessa forma a
inclusão das deliberações em
ambos os planos. Ocorre
também uma conferência no
meio do período que favorece o
monitoramento e avaliação dos
planos.

SMADS/COMAS S

Plenário do
CONFERIR 2017

N
Plenário - Não fala somente
da adequação do calendário,
mas o orçamento deve estar
de acordo com as
necessidades apresentadas.
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 9 - TRANSPORTE PARA OS USUÁRIOS DO SUAS:

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 1 - COFINCANCIAMENTO OBRIGATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Deliberações Órgão2015 2015 Justificativa de
2015

Órgão 2017 Resposta
2017

JUSTIFICATIVA

1)Realizar gestão junto à Secretaria
Municipal de Transporte para concessão
de isenção de tarifa garantida aos usuários
da assistência social

SMADS S

Solicitação
feita pela
SMADS, mas
aguarda a
deliberação
da Pasta
responsável

SMADS A Solicitação feita
pela SMADS,
mas aguarda a
deliberação da
Pasta
responsável

Deliberação do
Plenário do
CONFERIR 2017

N Somente encaminhar
oficio não basta

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 1 - COFINCANCIAMENTO OBRIGATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Deliberações Orgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Resposta
2017

Justificativa2017

9)Incluir na tabela de custeio
por elementos de despesas
contidas na portaria
47/SMADS/2010, para
regiões rurais, a garantia de
transporte dos usuários
para os serviços
socioassistenciais

SMADS N
Os serviços da rede devem

estar presente no território
próximo à moradia. No
entanto, quando não se
consegue ter essa
possibilidade, fica difícil
diferenciar os usuários de área
rural e urbana, visto que todos
estão em situação de

SMADS N Os serviços da rede devem
estar presentes no território
próximo à moradia. No entanto,
quando não se consegue ter
essa possibilidade, fica difícil
diferenciar os usuários de área
rural e urbana, visto que todos
estão em situação de
vulnerabilidade
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vulnerabilidade Plenário
do
CONFERIR
2017

N
Plenário: Em 2015, na
Conferência foi discutido o
transporte não somente para as
áreas rurais, mas também as
demais.

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 4 - GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

Deliberações Orgão20
15

2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta
2017

Justificativa2017

32) Garantir e ampliar a
mobilidade dos
usuários do SUAS,
mediante transporte,
gratuito e sistemático
(passe livre, transporte
escolar) para os
usuários dos serviços
socioassistenciais,
diferenciado para
pessoas com
deficiência e idosos,

SMADS S A gratuidade do transporte
para pessoas idosas, pessoas
com deficiência e alunos da
rede pública, são garantidos
por lei e disponibilizados
pela Secretaria Municipal de
Transporte.

SMADS
SECRETARIA
DE
Transporte

S A gratuidade do
transporte para pessoas
idosas, pessoas com
deficiência e alunos da
rede pública, são
garantidos por lei e
disponibilizados pela
Secretaria Municipal de
Transporte.
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possibilitando o acesso
aos serviços dentro ou
fora do seu território
de moradia, e
transporte
especializado para
pessoas com
deficiência e seus
acompanhantes.

Plenário do
CONFERIR

N Estudantes tem passe livre
e pessoas acima de 20 não
possui acessibilidade.  O
acesso é diferente do
transporte gratuito e sim
da acessibilidade para
pessoas com deficiência.

 10 – DESCENTRALIZAÇÃO DO COMAS:

Dimensão 1 - Dignidade humana e Justiça Social: princípios fundamentais para a consolidação do SUAS no pacto federativo

Deliberações Órgão STATUS Justificativa
5)Descentralização do COMAS por SAS com a democratização do
processo de eleição direta com representação paritária e
deliberativa criando condições de participação efetiva para a
sociedade civil, poder público, trabalhadores e usuários. A
revisão do processo eleitoral direto e a nova proposta de
formato do COMAS deverá ser discutida em audiência pública.

COMAS N Após a Conferencia, o
COMAS tomará
providencias em
relação a revisão do
processo eleitoral

EIXO 2 - GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.

Deliberações Orgão2015 20
15

Justificativa de 2015 Órgão
2017

Respos
ta 2017

Justificativa2017
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11)Descentralizar o COMAS e o
CONSEAS por meio de comissões
macrorregionais paritárias de
monitoramento, com representantes do
poder público e sociedade civil para
acompanhar as demandas regionais e
implantação dos conselhos gestores nos
CRAS, CREAS e demais serviços
socioassistenciais, até a Conferência de
2015, garantindo democraticamente os
processos de controle social onde os
usuários dos serviços avaliem e
monitorem a gestão do serviço.

COMAS N Ainda não pautado no Conselho.
Em relação ao CONSEAS não é
atribuição do COMAS. Essa
pauta foi colocada em Reunião
do Conselho Diretor Ampliado
em Junho/2014 e foi informado
que iniciou-se um processo de
Rodas de Conversa pela SMADS
com a População de Rua, com
indicativo de posterior pauta e
proposta da Secretaria
referente ao Conselho Gestor.

COMAS/
CONSEAS

N

Plenário
do
CONFERIR
2017

N Em deliberações sobre
responsabilidade de
outros atores ou mesmo
esferas de governo, cabe
ao COMAS articular-se
com estes e fazer gestão
no sentido da
viabilização da proposta,
não simplesmente dizer
que não é seu papel.

 11 – OBSERVATÓRIO DE POLITICAS SOCIAIS:

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 2 - GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO.

Deliberações Orgão201
5

2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Respos
ta 2017

Justificativa2017

13)Fortalecer o Observatório de
Políticas Sociais Local com
infraestrutura e RH adequados para
realização de estudo da demanda e
plano de expansão dos serviços
socioassistenciais e levantamento de

SMADS A Descentralização das CAS para
SAS, instrumentalização com
DEMES (Declaração Mensal de
Dados de Execução)/Sínteses
Revistas, Vazios, Mapas,
Sistemas. informações contidas

SMADS S Descentralização das CAS
para SAS garantiu ao
menos um técnico de
referência para os
Observatórios Locais,
instrumentalização com
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previsão orçamentária, favorecendo a
interlocução de dados entre serviços da
rede socioassistencial e demais políticas
públicas que devem ser apresentadas
para o COMAS com suas atualizações.

no site do Observatório Social
tais como: Centro de
Geoprocessamento e Estatística,
Centro de Monitoramento e
Avaliação da Rede
Socioassistencial (CMA), Centro
de Pesquisa e Memória Técnica
(CPMT), Centro de Gestão de
Processos da Informação (CGPI).
No entanto, ainda temos
carência de Recursos Humanos.

DEMES (Declaração
Mensal de Dados de
Execução)/Sínteses
Revistas para
informações por
Unidade e Distrito;
Elaboração e publicação
de 2 versões de “Análise
e Caracterização dos
Vazios
Socioassistenciais” como
documento de referência
para diagnóstico e para
formação dos técnicos
de referência (com áreas
de priorização), Mapas,
Sistemas Informatizados
de Prontuário Eletrônico
em toda a rede de Alta
complexidade (SISA) e
rede direta (SISCR).
Contratação de
consultoria para revisão
dos instrumentais de
coleta e de síntese
(DEMES), bem como,
com suas atualizações.
temos carência de
Recursos Humanos.
como dos indicadores de
Avaliação e
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Monitoramento, com
Minuta de
Portaria em fase de
finalização. Informações
disponibilizadas no site
do Observatório Social.
Parceria com Dinfo,
Infocidade, GeoSampa,
ObservaSampa para
disponibilização de
dados e série histórica.
No entanto, ainda temos
carência de Recursos
Humanos uma vez que
os técnicos de referência
acumulam atribuições de
outras funções da
política.

Plenário
do
CONFERIR

N Foi feita a
descentralização das CAS
para SAS

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 2 - GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO.

Deliberações Orgão201
5

2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Respos
ta 2017

Justificativa2017
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16)Garantir a efetivação do prontuário
eletrônico do SUAS com acesso
diferenciado para os níveis profissionais
a toda rede socioassistencial até 2015

SMADS S Efetivado o acesso ao
Prontuário Simplificado SUAS
para os técnicos da rede CRAS e
CREAS, por meio da Secretaria
de Avaliação e Gestão da
Informação - SAGI.

SMADS S Foi implantado o SISA
em toda a rede de alta
complexidade (em
fase final os SAICAS). Em
implantação o SISCR
(fase final) para toda
rede de CRAS, CREAS e
Centro Pop, com
informações integradas
do SISA. E
monitoramento do RMA.
Realização anula do
Censo SUAS agora sob
coordenação da
Vigilância
Socioassistencial.

PLENÁRIO
DO

CONFERIR
2017

A
Não da para dizer que o
prontuários está
implantado, de 100
relatórios previstos só
foram gerados.

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 2 - GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO.

Deliberações Orgão201
5

2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Respos
ta 2017

Justificativa2017
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18)Garantir que a ação dos
observatórios locais ocorra de modo a
respeitar a singularidade de cada
território contando com a equipe
especifica que dialogue com os serviços
presentes nos mesmos de modo a
subsidiar teoricamente, tecnicamente e
instrumentalmente este trabalho,
garantindo feedback aos serviços locais
e à população

SMDAS A Em andamento com as
Capacitações nos Sistemas e
instrumentais de
monitoramento, publicação do
Atlas e Vazios Socioassistenciais.
Nova versão dos Vazios
Socioassistenciais com dados
qualitativos levantados pelos
Observatórios Locais.
Disponibilização de Banco de
Dados e Relatórios mensais dos
atendimentos no site da
Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS).

SMADS

Deliberações Orgão201
5

2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Respos
ta 2017

Justificativa2017

19)Contratar, via concurso público,
equipe especializada no estudo
qualitativo dos dados relativos à
concessão dos Benefícios Eventuais com
produção de direcionamentos técnicos

SMADS A A municipalidade não realiza
concurso público para estudos
específicos. Os mesmos são
decorrentes de dados de
execução que são realizados

SMADS
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que auxilie na efetiva vigilância social
das populações que recorrem à política
em situação de contingências.

pela equipe da SMADS através
da Coordenadoria de
Pertinência

 12 – REAJUSTE E EQUIPARAÇÃO SALARIAL:

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 1 -COFINCANCIAMENTO OBRIGATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL:

Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO
2017

SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATIVA2017

2)Promover a equiparação
salarial e valorização dos
profissionais da Assistência
Social (administração direta e
conveniados) para com os
profissionais da saúde.

SMADS S
Lei nº 16.119 de 13/01/2015,
cria o Quadro de Analistas da
Administração Pública Municipal
- QAA e o Decreto nº 16.122 de
14/01/2015 - Quadro de Saúde,
que implantaram o novo regime
de subsídio para os servidores
de
nível superior, ativos e
aposentados, no caso do quadro
da Assistência e no quadro da
Saúde, para todos os níveis,
equiparando a remuneração dos
servidores.

SMADS S
Lei nº 16.119 de

13/01/2015, cria o
Quadro de

Analistas da
Administração

Pública Municipal -
QAA e o Decreto

nº 16.122 de
14/01/2015 -

Quadro de Saúde,
que implantaram
o novo regime de
subsídio para os

servidores de nível
superior, ativos e
aposentados, no

caso do quadro da
Assistência e no
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quadro da Saúde,
para todos os

níveis,
equiparando a

remuneração dos
servidores.

Plenário do
CONFERIR

2017

Deliberação da
Audiência

Diferença entre as
rede conveniada

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 3 - GESTÃO DO TRABALHO

Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO 2017 SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATIVA2017
20)Garantir reajuste salarial
anual a todos os trabalhadores
do SUAS tendo como
referência a reposição da
inflação (IPC/FIPE) acrescido de
10% de aumento real.

COMAS N Não é atribuição do
COMAS. Na proposta
orçamentária da
SMADS o Conselho
prevê, mesmo que não
tenha rubrica
específica.

SMADS/CAMARA
MUNICIPAL,
SINDICATO
PATRONAL E
TRABALHADORES

Plenário do
CONFERIR 2017

N Plenário: Mais uma
vez a omissão em
implementar a
pretexto de não ser
o ator
representado. (VER
DELIBERAÇÃO 14)
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Existe uma
premissa, recursos
orçamentários
previstos.
Foi cobrada a
ausência da
justificativa de
SMADS
Em 2017 não está
ocorrendo mesa de
negociação.
O Sindicato não
estava presente e
não se manifestou e
representando a
maioria dos
trabalhadores está
sendo omisso.

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 3 - GESTÃO DO TRABALHO:

Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO 2017 SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATIVA2017

22)Implantar mesa de
negociação em âmbito
Municipal, para instituição
de planos de cargos,
carreiras e salários (PCCS),
dos trabalhadores do SUAS

SMADS S A mesa de
Negociação foi
implantada em
2013, com a
participação de
servidores da

SMADS
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da rede direta e
conveniada.

SMADS, da
Gestão e
representantes
do SINDSEP.

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 3 - GESTÃO DO TRABALHO

Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO 2017 SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATIVA2017
23)Criar uma tabela de lotação
de pessoal para os CRAS,
CREAS, serviços implantados e
que serão implantados,
considerando a necessidade do
território, supervisão (parceira
e não apenas fiscalizadora) dos
serviços e acompanhamento da
família, pois a NOB-RH-SUAS
não é suficientepara a
demanda do território com
toda a sua dimensão, e para a
rede socioassistencial
conveniada, efetivar estudo de
viabilização de quadro de RH,
com equiparação de salários,
benefícios e jornada, para
melhoria do atendimento
(Revisão das Portarias 46 e 47).

SMADS A O Programa de
Metas prevê a
implantação de
novas unidades
estatais, que
justificaram a
solicitação de
abertura de
concurso público
para Assistentes
Sociais (300
autorizados),
Psicólogos (210),
Pedagogos (96) e
AGPP (Assistente
de Gestão de
Políticas
Públicas)-
administrativo
(400). Neste
momento
aguardamos

SMADS
COMAS
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autorização do Sr.
Prefeito para
nomear 300
Assistentes
Sociais, que serão
distribuídos nas
unidades
existentes com
defasagem de
pessoal e nas
unidades que
serão
implantadas,
considerando-se
o número
previsto na NOB-
RH de 4
profissionais por
unidade estatal.
Existe supervisão
institucional nos
serviços de média
e alta
complexidade da
rede
socioassistencial
conveniada,
ferramenta
indispensável na
discussão e
encaminhamento
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de casos
considerados
complexos. Não
há como falar em
equiparação, uma
vez que são
regimes jurídicos
diferenciados.

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 4 - GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO 2017 SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATI
VA2017

33)Garantir melhores
salários para a equipe de
trabalhadores da
assistência social,
assegurando qualidade de
vida e excelência no
desenvolvimento do
trabalho nesta política.

SMADS A Está em discussão
com a Gestão,
através do SINDSEP, a
revalorização dos
vencimentos dos
servidores de nível
médio e básico.

SMADS E SINDICATO
DOS
TRABALHADORES

N

Plenário do
CONFERIR 2017

N
EM 2016 E
2017 NÃO
HOUVE
MESA DE
NEGOCIAÇA
O
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 13 - RECURSOS HUMANOS:

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO – 1 - CONFINANCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Deliberações Orgão2015 2015 Justificativa de
2015

Órgão 2017 Resposta
2017

Justificativa2017

4)Garantir recursos para a realização de concursos
públicos para ampliação dos quadros de servidores
públicos nos órgãos da Assistência Social (CRAS,
CREAS, entre outros

SMADS S
Concurso

realizado em
conjunto com
as secretarias
municipais
SEMPLA,
SMADS e SEHAB
realizada em
dezembro de
2014. Em fase
de
homologação

SMADS O concurso foi
prorrogado e foi
enviado solicitação
para SMG referente
a nomeação de 100
assistentes sociais.

Plenário do
CONFERIR

A Plenário: Somente
foi realizado
concurso para
assistentes sociais e
psicólogos em
2014. O concurso
para assistentes
sociais foi
homologado em
março de 2015, e
foram chamados
100.

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 3 - GESTÃO DO TRABALHO:
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Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO 2017 SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATIVA2017

21)Criar os cargos de
psicólogo, advogado e
educador social
(profissional de nível
médio ou superior) com
objetivo de garantir a
composição da equipe de
referência com quadro
efetivo de servidores
públicos, para CRAS e
CREAS, conforme NOB-RH
2006 e resolução CNAS
N°17 de 20 de junho de
2011 e abertura de
concurso público imediato
para todos os profissionais
da equipe de referência
dos respectivos serviços.

SMADS S O cargo de
psicólogo já existe e
pertence ao quadro
da Saúde, podendo
exercer suas
atividades na
Assistência Social.
Existia um
impeditivo em
serem alocados na
SMADS, já que a
Secretaria não
estava autorizada a
Gratificação por
Desempenho. Com
a nova Lei do
Subsídio, os
psicólogos deixam
de receber essa
gratificação,
podendo então ser
lotados nas demais
Secretarias. O
processo nº 2014-
0.122.587-6 solicita
a criação de 32
cargos de livre
provimento, com
formação em

SMADS

PLENÁRIO DO
CONFERIR 2017

N É necessário a criação do
cargo de educador social.
Revisão da Lei 16.119 para
garantir a contratação de
psicólogos na SMADS.
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Ciências Jurídicas. O
cargo de Educador
Social não existe no
quadro de cargos
da administração
municipal, o que faz
necessária a
solicitação de
criação de cargos

24)Adequar o número de
servidores da rede pública
para o acompanhamento e
supervisão da rede
conveniada, usuários, bem
como para implementação
de novos serviços de
execução direta

SMADS S Criado o novo Plano
de Cargos e
Carreiras da rede
direta, para os
servidores de nível
universitário,
através da Lei nº
16.119 de
13/01/2015, com a
proposta da Gestão
Municipal e que se
encontra em
discussão junto ao
SINDSEP, para o
novo plano de
carreira do nível
médio
(administrativo).
Solicitação de
abertura de
concurso público

SMADS

Plenário do
CONFERIR 2017

A Plenário: É necessário
criar uma regra para
definição da quantidade
de supervisores para a
acompanhamento da rede
conveniada.
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para Assistentes
Sociais (300
autorizados),
Psicólogos (210),
Pedagogos (96) e
AGPP-
administrativo
(400). Neste
momento
aguardamos a
autorização do Sr.
Prefeito para
nomear 300
Assistentes Sociais,
que serão
distribuídos nas
unidades existentes
com defasagem

26)Desenvolver estudos e
propostas de ação para a
saúde do trabalhador do
SUAS, para subsidiar o
plano de
acompanhamento do
trabalhador

SMADS S Proposta de
implantação da
CIPA, aguardando
decisão da Mesa de
Negociação, já
solicitado um
levantamento das

SMADS
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licenças médicas
junto ao DESS
(Departamento de
Saúde do Servidor).

Plenário do
CONFERIR 2017

N Plenário: As CIPAS não
tem nenhuma ação
efetiva na vida desses
profissionais. Diversos
estudos mostram que os
assistentes sociais estão
na categoria com maior
índice de afastamento,
por adoecimento mental.
È necessário ação
concretas com
acompanhamento de
profissional; contratação
de mais profissionais para
redução da carga horária e
esta ação deve se
estender para a rede
conveniada.

26)Realizar revisão do
quadro de recursos
humanos e imediata
implementação da
NOB/RH para todos os
serviços da Proteção Social

SMADS S Chamada do
concurso público de
assistentes sociais
(realizado em
dezembro/2014),
para as novas

SMADS, SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
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Básica e Especial,
considerando a demanda
atendida, incluindo
serviços do poder público
CRAS/CREAS e a rede
conveniada e a revisão do
quadro de RH da
tipificação dos serviços
conveniados, garantindo
educadores volante

unidades CRAS.
Portaria SMADS
09,10/2012 -
ampliação do
quadro de RH para
os Núcleos de
Convivência dos
Idosos e ampliação
das horas Oficina e
valorização da
hora/aula dos
oficineiros.
Reordenamento do
SCFV na
Modalidade CEDESP
com adequação do
quadro de RH -
Portaria 46 em
avaliação. Quanto à
garantia dos
educadores
volantes está em
estudo na revisão
da portaria 46.

Plenário do
CONFERIR 2017

N É necessário a criação do
cargo de educador social.
Revisão da Lei 16.119 para
garantir a contratação de
psicólogos na SMADS.
É necessário criar uma
regra para definição da
quantidade de
supervisores para a
acompanhamento da rede
conveniada.

28)Garantir o quadro de
funcionários e
planejamento técnico das

SMADS S Através de concurso
público, já
solicitado para a

SMADS
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unidades diretas da
SMADS.

Administração
Municipal.
Solicitação de
abertura de
concurso público
para Assistentes
Sociais (300
autorizados),
Psicólogos (210),
Pedagogos (96) e
AGPP-
administrativo
(400). Neste
momento
aguardamos a
autorização do Sr.
Prefeito para
nomear 300
Assistentes Sociais,
que serão
distribuídos nas
unidades existentes
com defasagem de
pessoal e nas
unidades que serão
implantadas,

Plenário do
CONFERIR 2017

N
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considerando-se o
número previsto na
NOB-RH de 04
profissionais por
unidade estatal

29)Implantar o plano de
cargos para os
trabalhadores sociais da
rede conveniada e revisar
os planos de cargos e
carreiras da rede direta,
valorizando o profissional
do SUAS, evitando assim a
alta rotatividade de
profissionais e garantindo
maior qualificação dos
mesmos. Incentivo salarial
como forma de manter
profissionais qualificados e
empenhados, garantindo
assim melhor
desenvolvimento dos
serviços prestados à
população. Abertura de
concursos públicos para
compor o quadro de RH,
evitando sobrecarga dos
profissionais atuantes.

SMADS S Criado o novo Plano
de Cargos e
Carreiras da rede
direta, para os
servidores de nível
universitário,
através da Lei nº
16.119 de
13/01/2015, com a
proposta da Gestão
Municipal e que se
encontra em
discussão junto ao
SINDSEP, para o
novo plano de
carreira do nível
médio
(administrativo).
Solicitação de
abertura de
concurso público
para Assistentes
Sociais (300

SMADS
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autorizados),
Psicólogos (210),
Pedagogos (96) e
AGPP-
administrativo
(400). Neste
momento
aguardamos a
autorização do Sr.
Prefeito para
nomear 300
Assistentes Sociais,
que serão
distribuídos nas
unidades existentes
com defasagem de
pessoal e nas
unidades que serão
implantadas,
considerando-se o
número previsto na
NOB-RH de 04
profissionais por
unidade estatal.
Está em discussão
com a Gestão,
através do SINDSEP,
a revalorização dos
vencimentos dos
servidores de nível
médio e básico.

Plenário do
CONFERIR 2017

N
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Quanto à rede
conveniada, esta
segue o regime
jurídico CLT,
diferenciado do
estatutário.
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36)Ampliar o quadro de RH
dos CRAS, CREAS e outros
serviços da rede e promover a
qualificação profissional
continuada, garantindo assim
a qualidade dos serviços.

SMADS S O ESPASO atuou na
formação dos novos
profissionais
(contratação
emergencial) e
implantação dos
novos serviços. A
Proteção Social
Básica atuou na
formação continuada
dos profissionais da
rede direta e
conveniada em
dezembro de 2014.
Solicitação de
abertura de concurso
público para
Assistentes Sociais
(300 autorizados),
Psicólogos (210),
Pedagogos (96) e
AGPP -administrativo
(400). Neste
momento
aguardamos a

SMADS A Aguardando autorização
para a chamada de novos
Assistentes Sociais
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autorização do Sr.
Prefeito para nomear
300 Assistentes
Sociais, que serão
distribuídos nas
unidades existentes
com defasagem de
pessoal e nas
unidades que serão
implantadas,
considerando-se o
número previsto na
NOB-RH de 04
profissionais por
unidade estatal. A
formação é oferecida
por diversas
coordenações e
setores da SMADS e
sempre
acompanhada pelo
ESPASO, envolve rede
direta e conveniada.

 14 – QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS:

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 4 - GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:
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Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO 2017 SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATIVA2017

34)Garantir contratação
de um orientador
socioeducativo a mais
(Proteção Social Básica e
Proteção Social Especial),
sempre que houver
usuários que demandem
cuidados especiais, como
por exemplo, crianças com
deficiência e/ou
sofrimentos psíquicos.

SMADS S Deliberação já
atendida através da
Portaria 46/2010
Artigo 2º -
Parágrafo único.

SMADS

Plenário do
CONFERIR 2017

N SMADS – Foi autorizado a
contratação de orientador
a mais para serviços que
demandem cuidados
especiais.
Plenário diz sobre os
adultos e os educadores
falam sobre a questão das
falas de que eles não são
atribuições e que não é
mesmo.

SMADS A O Aprimoramento
profissional e formação
continuada, esta sendo

realizada a partir de  2015
em   parcerias com diversas

universidades e por meio
de acordo técnico com

UNESCO.
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DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 4 - GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:

Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO 2017 SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATIVA2017
35)Ampliar a efetividade dos
recursos humanos (nos
serviços públicos e rede
conveniada) e dos recursos
financeiros; aprimoramento
profissional e formação
continuada, e dos serviços
socioassistenciais ofertados;
ação colegiada e
compartilhada de forma
integrada entre a rede estatal
e seus conveniados por ações
e intervenções com os
usuários

SMADS A Processo de
Capacitação e
formação para
profissionais da rede
direta e conveniada.
Esta ação é
processual e de
construção
continuada. As
principais diretrizes
são de universalidade
e descentralização.
Ou seja, todos os
profissionais do SUAS
e com realização
preferencialmente
nas macrorregiões.
Há também a opção
por uma metodologia
dialogada com
referencias vindos
das práticas.

SMADS A O Aprimoramento
profissional e
formação
continuada, esta
sendo realizada a
partir de  2015 em
parcerias com
diversas
universidades e por
meio de acordo
técnico com
UNESCO.

DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 4 - GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:

Deliberações ORGÃO IMPLAN JUSTIFICATIVA ORGÃO 2017 SITUAÇÃO2017 JUSTIFICATIVA2017
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36)Ampliar o quadro de RH
dos CRAS, CREAS e outros
serviços da rede e promover a
qualificação profissional
continuada, garantindo assim
a qualidade dos serviços.

SMADS S O ESPASO atuou na
formação dos novos
profissionais
(contratação
emergencial) e
implantação dos
novos serviços. A
Proteção Social
Básica atuou na
formação continuada
dos profissionais da
rede direta e
conveniada em
dezembro de 2014.
Solicitação de
abertura de concurso
público para
Assistentes Sociais
(300 autorizados),
Psicólogos (210),
Pedagogos (96) e
AGPP -administrativo
(400). Neste
momento
aguardamos a
autorização do Sr.
Prefeito para nomear
300 Assistentes
Sociais, que serão
distribuídos nas
unidades existentes

SMADS A Aguardando
autorização para a
chamada de novos
Assistentes Sociais
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com defasagem de
pessoal e nas
unidades que serão
implantadas,
considerando-se o
número previsto na
NOB-RH de 04
profissionais por
unidade estatal. A
formação é oferecida
por diversas
coordenações e
setores da SMADS e
sempre
acompanhada pelo
ESPASO, envolve
rede direta e
conveniada.

38)Destinar recursos para
melhorias e adequações dos
espaços físicos onde os
serviços são executados,
reestruturando-os para
inclusão e acessibilidade.

SMADS A Houve adequações e
reformas em 34
serviços da rede até
o momento com
previsão de novos
outros. Está também
no planejamento de
CGA da SMADS a
relação de serviços
que necessitam de

SMADS N Aguardando
disponibilidade
orçamentária
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adequações para
acessibilidade.

39)Priorizar a destinação de
recursos de acordo com os
indicadores: Território com
maior índice de
vulnerabilidade social, família
em risco, população em
situação de rua, população
idosa e pessoas com
deficiência.

SMADS S No PLAS e Programa
de Metas foram
considerados os
indicadores de
Renda, CAdÚnico,
BPC, IEX (Índice de
Exclusão/Inclusão
Social), IPVS (Índice
Paulista de
Vulnerabilidade
Social), População de
Rua, para definição
dos territórios
prioritários para
implantação de
serviços.

SMADS
COMAS

Realizado entre 2013-
2016: 89 CONVIVÊNCIA
DE PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA:48 CCA; 29
CEDESP; 2 CCInter; 1

Circo Escola; 3 Clube da
Turma (atende à meta

44- ECCA);2 SASF; 3 NCI;
Projeto Especial,

SENAES, 54
ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL DE
PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE: 6

Centros de Acolhida
para adultos.No PLAS

foram considerados os
indicadores de Renda,

CAdÚnico, BPC, IEX
(Índice de

Exclusão/Inclusão
Social), IPVS(Índice

Paulista de
Vulnerabilidade Social),
População de Rua, BPC
(idosos e Pessoa com

Deficiência);CadÚnico;
Programas de

Transferência de Renda

No PLAS foram
considerados os
indicadores de

Renda,CAdÚnico,
BPC, IEX (Índice de
Exclusão/Inclusão

Social), IPVS
(Índice Paulista de

Vulnerabilidade
Social), População

de Rua, BPC
(idosos e Pessoa
com Deficiência);

CadÚnico;
Programas de

Transferência de
Renda (Bolsa

Família, Renda
Mínima, Renda
Cidadã); Porte

populacional por
faixa etária (Censo

2010); para
definição dos

territórios
prioritários para

implantação
de serviços.
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(Bolsa Família, Renda
Mínima, Renda Cidadã);
Porte populacional por

faixa etária (Censo
2010); para definição

dos territórios
prioritários para
implantação de

serviços. Pop Rua; 4
Centro de Acolhida para
Imigrantes; 1 Centro de
Acolhida para Mulheres
Trans; 2 Autonomia em

Foco; 4 Família em
Foco; 7 Repúblicas para
Adultos;14 Residências

Inclusivas; 9, SAICA
(reordenamento);4 Casa

Lar; 5 ILPI’s, 61
CONVIVÊNCIA E DEFESA
DE PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL MÉDIA
COMPLEXIDADE:2

Núcleos de Convivência
Pop Rua, 3

Restaurantes,
Comunitários Pop Rua;

7 SEAS, Modalidade 4; 7
SEAS; 9 SPVV; 6 MSE; 2
CDCM; 5 NAISPcD; 14

Centro Dia para Idoso; 6
NPJ; Projeto Especial,

SENAES.16 REDE
DIRETA, ENTRE BÁSICA E
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ESPECIAL: 5 CRAS, 7
CREAS, 3 Centro Pop, 1

Localização de
Desaparecidos

 15- GESTÃO DOS BENEFÍCIOS NO SUAS:

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 5 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS NO SUAS

Deliberações Órgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta 2017 Justificativa2017
40)Revogar a ordem interna
02/SMADS/ 2012 que reduz e
precariza os benefícios
eventuais, a fim de que estejam
em consonância com a
demanda apresentada aos CRAS
e CREAS e determinado pelos
mesmos através de dotação
orçamentária própria para as
supervisões regionais.

SMADS A Em estudo a alteração
da Portaria
44/SMADS/2009, em
consonância com ao
PNAS/NOB-SUAS

SMADS Em andamento -Processos para a
contratação de
Ata de Registro de
Preços visando
a aquisição de:
cartão
alimentação, de
passagens áreas e
rodoviárias e
bilhetes para
transporte
urbano.
-Articulação com
MDSA para
convênio com o
PBF para uso do
cartão para
pagamento em
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pecúnia do
Beneficio
Eventual.

41)Realizar abertura imediata
de novas contemplações do
Programa de Garantia de Renda
Familiar Mínima Municipal –
PGRFMM e utilizar o recurso do
IGD, conforme portaria
GM/MDS 754/2010, art. 11,
para realização de atividades
com as famílias.

SMADS S O Programa Renda
Mínima sempre esteve
com as contemplações
disponíveis e vem
contemplando,
bloqueando e revisando
benefícios das famílias
constantemente
conforme preconiza a
legislação. O IGD- PBF
vem sendo utilizado na
prestação de serviços de
cadastramento, revisão e
atualização cadastral das
famílias assim como
extração, análise e
georreferenciamento de
dados dos sistemas e
bancos de dados.
Processo licitatório de
compra de material
socioeducativo para
realização de trabalho
com famílias no CRAS

SMADS O Programa Renda
Mínima sempre
esteve com as
contemplações
disponíveis e vem
contemplando,
bloqueando e
revisando benefícios
das famílias
constantemente
conforme preconiza
a legislação. O IGD-
PBF vem sendo
utilizado na
prestação de
serviços de
cadastramento,
revisão e atualização
cadastral das famílias
assim como
extração, análise e
georreferenciamento
de dados dos
sistemas e bancos de

Entendemos que
isto está
superado.
Atualmente existe
o projeto de
pactuar o
programa Renda
Mínima com o
Programa Bolsa
Família. Os
estudos já se
iniciaram.
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dados.

Plenário do
CONFERIR
2017

A

42)Desburocratizar o processo
de concessão dos Benefícios
dos Programas de Transferência
de Renda, desde o
cadastramento até a efetiva
contemplação, bem como
correção monetária periódica
dos valores, como forma de
garantir à população o acesso
aos seus direitos.

SMADS S Todos os cadastros dos
PTRs foram
descentralizados e as
contemplações tem
ocorrido sempre que há
disponibilidade de
vaga. Entretanto, é
importante destacar
que cada esfera de
governo que mantém
seu PTR tem suas
regras próprias de
concessão e de
correção dos valores,
tanto da renda per
capita de acesso

SMADS
SEDS/
MDSA

SMADS – A – 17 mil famílias a
ordem de pagamento para
mais de 500 famílias renda
mínima que deve ser
pactuada com bolsa
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quanto dos benefícios
pagos. Correções desta
ordem só podem ser
feitos por meio de atos
do executivo ou por
força de lei municipal,
estadual ou federal.
Apenas o Bolsa Família
(Federal) teve reajustes
no último biênio, o
Renda Cidadã e o Ação
Jovem pertencem ao
Estado. Esta Pasta não
tem gerenciamento
sobre o assunto.

43)Implantar postos fixos de
cadastramento para programas
de transferência de renda nas
subprefeituras, nos distritos,
nas escolas, nas UBS, em outros
serviços públicos, bem como na
rede socioassistencial,
principalmente em regiões de
alta vulnerabilidade social, e
aumentar o numero de postos
móveis.

SMADS S As ações cadastrais
foram descentralizadas
e o acesso ao cadastro
foi amplamente
divulgado e ampliado.
Todos os CRAS e
Centros Pop são pontos
fixos de cadastro, mas
as outras unidades
como UBSs,
subprefeituras, espaços
de convivência, CEUs e
outros serviços públicos
tem servido
constantemente para

SMADS

Plenário do
CONFERIR
2017

A Em 2011 foi tomado algumas
decisões de gestão de alem dos
postos fixos foram implantados
postos moveis em 2012. Fixo
hoje é CRAS ; Penha é
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realização de ações
cadastrais com as
famílias. Foram
distribuídos 300
cadastradores pela
cidade toda que fazem
cerca de 40.000
cadastros por mês.

distribuído cadastrador de
SMADS

Pirituba faz com CEU. Em Vila
Maria não tem cadastramento
móvel pois pediram para
retirar e nós respeitamos.

44)Unificar os Programas de
Transferência de Renda, em um
único banco de dados
compartilhado entre as
secretarias envolvidas
facilitando o acompanhamento
das famílias e com emissão de
um único cartão aos
beneficiários, com a
contrapartida das três esferas
de governo.

SMADS A Esta deliberação
depende de estudos e
cooperação entre as
três esferas de
governo, prevendo a
unificação de bases
cadastrais e da
unificação de
benefícios. Ainda não
houve sinalização das
esferas de governo
superiores para esse
objetivo.

SMADS/
SEDS /MDSA

45)Regulamentar, na esfera
estadual, os benefícios
eventuais para gestante e
auxílio-funeral, preconizados na
LOAS e imediata regulação
municipal.

SMADS A O município aguarda a
regulamentação dos
benefícios eventuais
que preconiza a LOAS,
pelo Estado. Tem feito
tratativas no sentido de
agilizar essa ação.

CONSEAS/SEDS
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46)Fortalecer a parceria
intersetorial, a partir da SMADS,
com as secretarias envolvidas,
quanto ao Programa Bolsa
Família, para a unificação de
informações em todos os níveis
hierárquicos, atribuindo e
definindo papéis de cada
política quanto ao programa.

SMADS A Foram feitas ações
intersetoriais visando a
melhora dos níveis de
identificação de
famílias extremamente
pobres e no
acompanhamento de
condicionalidades,
além da localização de
famílias para saque dos
benefícios disponíveis.
Ainda não houve a
unificação de todas as
informações, mas já
existe uma rotina de
troca de informações
dos bancos de dados
visando uma melhora
no desempenho do
programa e
consequente qualidade
de atendimento das
famílias.

SMADS
/SAUDE E
EDUCAÇÃO

A Foram feitas ações
intersetoriais visando a
melhora dos níveis de
identificação de famílias
extremamente pobres e no
acompanhamento de
condicionalidades, além da
localização de famílias para
saque dos benefícios
disponíveis. Ainda não
houve a unificação de todas
as informações, mas já
existe uma rotina de troca
de informações dos bancos
de dados visando uma
melhora no desempenho do
programa e consequente
qualidade de atendimento
das famílias.

47)Possibilitar a autonomia dos
usuários no acesso aos
benefícios eventuais por meio
de mecanismos tais como: vale
alimentação, entre outros

SMADS A Em estudos a alteração
da Portaria
44/SMADS/2009, ainda
sem deliberação
conclusiva.

SMADS N Processos para a
contratação de Ata de
Registro de Preços visando à
aquisição de: cartão
alimentação, de passagens
áreas e rodoviárias e
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bilhetes para entre outros
transporte urbano.

- Articulação com MDSA
para convênio com o PBF
para uso do cartão para
pagamento em pecúnia do
Beneficio Eventual.

48)Reavaliar os critérios para
serem contemplados no PTR e
BPC, visando ao aumento da
renda per capita

SMADS N Essas questões são
deliberadas em nível
Federal. Não compete a
SMADS

CNAS/
MDSA

N Não compete à SMADS

49)Garantir o fim das
condicionalidades dos
programas de transferência de
renda e ampliar os serviços de
atendimento de crianças e
adolescentes (CCA, CJ e
CEDESP).

SMADS Os PTRs são
estabelecidos nas
esferas Federal e
Estadual. Portanto o
município deverá
manter unidade de
ação nos 3 programas:
CCA, CEDESP ampliados
e CJ com possibilidades
de alterarem-se para
CEDESP

MDSA/
SMADS

N Não compete à SMADS

50)Garantir o fim das
condicionalidades dos
programas de transferência de
renda e ampliar os serviços de

SMADS Os PTRs são
estabelecidos nas
esferas Federal e
Estadual. Portanto o

MDSA
SMADS

N Não compete à SMADS
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atendimento de crianças e
adolescentes (CCA, CJ e
CEDESP).

município deverá
manter unidade de
ação nos 3 programas:
CCA, CEDESP ampliados
e CJ com possibilidades
de alterarem-se para
CEDESP

 16- AÇÕES INTERSECRETARIAS E INTERSETORIAIS:

Dimensão 1 - Dignidade humana e Justiça Social: princípios fundamentais para a consolidação do SUAS no pacto federativo

3)Construir um pacto de ações intersecretariais, garantindo uma ação protetiva intersetorial
promovendo a efetivação do trabalho em rede, de modo que a dignidade humana seja
garantida em todas as expressões da questão social.

SMDAS A Pactuação das
ações através dos
Conselhos de
Gestão que
acontece nas
Prefeituras
Regionais

SGM

Dimensão 4 - Qualificação do Trabalho no SUAS na consolidação do Pacto Federativo

Deliberações Órgão Implantado Justificativa

15)Consolidação do SUAS de vez rumo a 2026, na cidade de SMADS /COMAS S Resolução do Plano Decenal
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São Paulo, por meio do alinhamento das ações do COMAS,
SMADS - Coordenadorias, SAS, CRAS, CREAS, Centros POP, a
rede socioassistencial conveniada ou não, com articulação
intersecretarial e intersetorial, para atendimento integral dos
usuários sujeito de direitos

Resolução COMAS-SP
1150/2016

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 2 - GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO.

Deliberações Órgão20
15

2015 Justificativa de 2015 Órgão
2017

Respos
ta 2017

JUSTIFICATIVA

17)Criar grupos de trabalho
intersecretarial com objetivo de
construir mecanismos e ações que
garantam a instalação e implantação
de equipamentos públicos e serviços
socioassistenciais em áreas de
ocupação irregular (IPVS 5 e 6
prioritariamente) com o intuito de
garantir atendimento social para todas
essas famílias.

SMADS S Faz-se necessária legislação
municipal específica para instalar
equipamentos públicos em área de
invasão ou irregular. Não se pode
falar em criar um grupo de
trabalho para garantir a
implantação de serviços públicos
em áreas irregulares. A SMADS
está comprometida em apontar as
dificuldades na implantação de
serviços nessas áreas e solicitar
uma medida normativa por parte
do governo

SMADS /
SG

Plenário
do
CONFERIR
2017

N

DELIBERAÇÃO PERMANENTE - EIXO 4 - GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
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Deliberações Órgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta 2017 JUSTIFICATIVA

37) Implantar rede
intersetorial para garantia de
direitos sociais e atenção
integral à população por meio
de compromissos formalizados
por instrumentos normativos
intersecretariais, a exemplo de
um pacto intersetorial com
planejamento de fluxos que
garantam atendimento efetivo
das múltiplas necessidades dos
cidadãos como: dependentes
químicos, pessoas em situação
de rua, pessoas em sofrimento
psíquico, idosos, pessoas com
deficiência, vítimas de
violência e exploração sexual,
entre outros, compreendendo
que os direitos sociais
constitucionalmente
adquiridos não devem ser
condicionados e/ou
submetidos a qualquer tipo de
exigência para seu acesso.

SMADS S A diretriz do Governo
é o trabalho
intersetorial, que tem
sido aplicado a
exemplo do
Programa De Braços
Abertos, Política de
Imigrante - CRAI
(Centro de Referência
e Acolhida para
Imigrantes),
Mulheres e Educação
(CCA - Centro para
Criança Adolescente).

SMADS
SGM
Secretaria de
DIRETOS HUMANOS

S Pactuação das
ações através
dos Conselhos
de Gestão e
Participativos
que acontece
nas Prefeituras
Regionais

Plenário do
CONFERIR 2017

N Como estão os
pactos e
Conselhos
Participativos.

SMADS foram
eleitos
Subprefeituras,
SAS, educação,
hoje chamam
de conselhos
de gestão e em
conversa elas
participam.
Aos
dependentes
químicos não
foram feitos
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DELIBERAÇÕES PERMANENTES - EIXO 6 – REGIONALIZAÇÃO

Deliberações Órgão2015 2015 Justificativa de 2015 Órgão 2017 Resposta
2017

Justificativa2017

51)Articular com secretários e
prefeitos para fortalecerem e
efetivarem a rede intersetorial
por meio de ações
regulamentadas por portarias,
projetos de leis e decretos
intersecretariais.

SMADS S Vem ocorrendo
através de Articulações
na Frente Paulista, na
CIB) e com a SEDS.

SMADS/ SGM S Vem ocorrendo
através de
Articulações na
Frente Paulista, na
CIB) e com a SEDS.

52)Promover maior integração
dos serviços regionais (saúde,
educação, trabalho, transporte,
cultura, habitação e assistência
social) através da formação de
um Comitê Intersecretarial,
visando potencializar o
desenvolvimento local e
oportunizar a autonomia das
famílias.

SMADS S A diretriz do Governo é
o trabalho
intersetorial, que tem
sido aplicado a
exemplo do Programa
De Braços Abertos,
Política de Imigrante -
CRAI, Mulheres e
Educação (CCA). O
governo trabalha
também com o
Programa Governo
Local que favorece
essa demanda.Os
comitês locais estão

SMADS/SGM s Pactuação das
ações através dos
Conselhos de
Gestão e
Participativos que
acontece nas
Prefeituras
Regionais
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em prática sob a
coordenação das
subprefeituras num
movimento de

53)Criar uma agenda entre
Estado e municípios para
discutir a intersetorialidade das
políticas públicas, priorizando
as áreas fronteiriças e
periféricas, visando à
efetivação dos direitos.

SMADS S Vem ocorrendo
através de Articulações
na Frente Paulista, na
CIB (Comissão
IntergestoresBipartite)
e com a SEDS
(Secretaria Estadual de
Desenvolvimento
Social). Como por
exemplo o Trabalho
integrado com a SEDS
(e municípios da área
metropolitana nas
questões dos
meninos(as) na rua do
centro de SP. Em
relação às áreas
fronteiriças ocorre
elaboração, em
conjunto, do fluxo de
PETi. a Comissão
Municipal de
Erradicação do
Trabalho Infantil
(CMETI) foi reativada
conforme publicação

SMADS/SEDS
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em Diário Oficial de
08/04/2014.A
coordenação é feita
por SMADS com
representação das
seguintes Secretarias e
Organizações:
Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e
Cidadania; Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento,
Trabalho e Emprego;
Secretaria Municipal
de Coordenação das
Subprefeituras;
Secretaria Municipal
de Cultura; Secretaria
Municipal de
Educação; Secretaria
Municipal de Verde e
Meio Ambiente;
Secretaria Municipal
de Planejamento,
Orçamento e Gestão;
Conselho Municipal de
Assistência e
Desenvolvimento
Social; Conselho
Municipal dos Direitos
da Criança e do
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Adolescente; Comissão
Permanente dos
Conselheiros tutelares
da Cidade de São
Paulo; Guarda Civil
Metropolitana; Vara
da Infância e
Juventude; Ministério
Público do Trabalho;
Fórum Paulista de
Prevenção e
Erradicação do
Trabalho Infantil;
Superintendência
Regional do Trabalho e
Emprego no Estado de
São Paulo; Fundação
Abrinq; Fundação
Travessia. A Secretária
do Estado do
Desenvolvimento
Social vem
participando da
elaboração e
efetivação do fluxo de
atendimento às
crianças e
adolescentes do PETI
em razão do fluxo da
região metropolitana x
capital, por meio, de
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encontros da PSE da

54)Efetivar os fóruns
intersetoriais nas
subprefeituras, visando a
articulação da sociedade civil e
do poder público (habitação,
educação, saúde, assistência
social, segurança pública,
esporte, cultura, lazer,
Conselho Tutelar e Vara da
Infância e da Adolescência)
para a execução de projetos,
programas, serviços e
benefícios; além da discussão
das questões territoriais

SMADS N Ainda não apresentada
a proposta; Para a
criação de fóruns
intersetoriais requer
interlocução com os
Conselhos de outras
Políticas e diversas
Secretarias e o âmbito
do COMAS é da
Assistência Social.
Ausência de
planejamento junto à
Comissão de
Monitoramento do
FA.S.

SMADS /
COORDENADORIA
DAS SUBPREFEITURA

A Pactuação das
ações através dos
Conselhos de
Gestão e
Participativos que
acontece nas
Prefeituras
Regionais
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55)Realizar diagnóstico
municipal da região limite da
metrópole com os diversos
distritos para implantação de
serviços regionalizados.

SMADS N Atribuição do Estado e
não do município,
segundo a Constituição
Federal. Serviços
regionalizados devem
ser implantados pelo
Estado para municípios
pequenos e próximos
que não tem demanda
expressiva que
justifique manter um
serviço

SMADS N Atribuição do
Estado e não
do município,
segundo a
Constituição
Federal. Serviços
regionalizados
devem ser
implantados pelo
Estado para
municípios
pequenos e
próximos que não
tem demanda
expressiva que
justifique manter
um serviço.
De qualquer forma,
foi realizada análise
descritiva de
caracterização dos
territórios de
fronteira no Plano
Decenal.

Plenário do
CONFERIR 2017

N
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56)Pactuar parceria com as
secretarias de Cultura,
Esportes, Lazer, Trabalho,
Mulher, Pessoa com
Deficiência, Igualdade Racial e
Coordenadoria da Diversidade
Sexual para implantação de
serviços na região

SMADS S Algumas ações que
exemplificam
parcerias: com
Educação (Território
CEU), com o
Desenvolvimento
Urbano (Centro
Diálogo Aberto),
parceria com Direitos
Humanos no Censo
Pop, fornecimento de
informações - para
Operações Baixas
Temperaturas e
Chuvas de Verão,
Indicadores da Cidade
(ObservaSampa,
InfoCidade, Mapa
Digital da Cidade,
Portal da
Transparência),
Pessoas com
deficiência, Saúde, etc;
Mananciais e Minha
Casa Minha Vida;
Programa de Braços
Abertos (com trabalho
e saúde); priorização
de vagas e editais

SMADS A Pactuação das
ações através dos
Conselhos de
Gestão e
Participativos que
acontece nas
Prefeituras
Regionais
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(Cultura, Educação -
CCA, SAICAs

57)Desenvolver programas de
capacitação profissional
regionalizada, atrativas e
dinâmicas para usuários,
pensadas a partir da demanda
local e com inserção no
mercado de trabalho.

SMADS S A SMADS atua na
capacitação em nível
municipal. E na esfera
do município houve a
implantação de
CEDESP (Centro de
Desenvolvimento
Social e Produtivo) em
subprefeituras que
ainda não possuíam
este serviço. A diretriz
de governo é para que
haja intersetorialidade
através do governo
local, uma ação
intersecretarial nos
territórios das
subprefeituras. A
SMADS estabelece
parceria com a
Secretaria do Trabalho
para ações pontuais,
por exemplo, no
Programa de Braços
Abertos

SMADS
COMAS
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59)Criar Comissão Regional
com a população com reuniões
trimestrais para fomentar a
implementação dos serviços na
respectiva região, visando à
garantia de direitos.

SMADS N Ainda não colocado
em pauta; como só
temos um ano de
gestão ainda não foi
possível, devido às
várias demandas do
Conselho, ficando
pendente também o
aguardo da proposta
do Conselho Gestor da
SMADS referente à
primeira pergunta

SMADS E COMAS N

60)Capacitar os profissionais
dos serviços diretos e
conveniados de forma
continuada, em idiomas
(incluindo libras), para atender
de forma segura a demanda
regional

SMADS S A Prefeitura firmou
parcerias com escolas
de idiomas e a SMPED
(Secretaria Municipal
da Pessoa com
Deficiência e
Mobilidade Reduzida)
no oferecimento de
curso de LIBRAS.

SMADS N Foram realizadas
articulações
Centrais de
Interpretação de
Libras – CIL, porém
a parceria não se
realizou.

Plenário do
CONFERIR 2017

N Se é convênio da
Prefeitura, ainda
não chegou e
ninguém foi
contemplado.
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61)Elaborar política pública
que institua a
intersetorialidade
intermunicipal para crianças e
adolescentes em situação de
rua.

SMADS S Trabalho integrado
com a SEDS e
municípios da área
metropolitana nas
questões dos meninos
(as) na rua do centro
de SP. Elaboração em
conjunto com o Estado
do fluxo de PETi.

SMADS/CMDCA
COMAS

S Trabalho integrado
com a SEDS e
municípios da área
metropolitana nas
questões dos
meninos (as) na rua
do centro de SP.
Elaboração em
conjunto com o
Estado do fluxo de
PETI.

Plenário do
CONFERIR 2017

A Audiência publica
no ano passado –
deliberou sobre
audiência publica
lúdica no Vale do
Anhangabaú – foi
contratado o grupo
NECA que trabalha
com GT – O Écio é
Representante do
COMAS e Eu
CMDCA - Haverá
mais audiências
publicas e um
seminário como
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proposta para o
CMDCA


