
ÓRGÃO SIM NÃO
EM 

ANDAMENTO
JUSTIFICATIVA

1

Realizar gestão junto à Secretaria Municipal de

Transporte para concessão de isenção de tarifa

garantida aos usuários da assistência social.

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

responsável.

2

Promover a equiparação salarial e valorização

dos profissionais da Assistência Social

(administração direta e conveniados) para com

os profissionais da saúde.

SMADS X

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.

3

Garantir reajuste anual da tabela de custeio por

elementos de despesas contidos na portaria

47/SMADS/2010.

SMADS X

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%

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 X QUADRO COMPARATIVO 2012-2015 (SERVIÇOS E VAGAS)

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 X

Concurso realizado em conjunto com as secretarias municipais SEMPLA,

SMADS e SEHAB realizada em dezembro de 2014. Em fase de

homologação.
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6

Garantir financiamento para construção e

qualificação de prédios próprios para

implantação da rede de serviços de proteção

social

SMADS X

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.

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 X

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).

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

SMADS X

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) uma seção

(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/

acesso_a_informacao/) com diversas informações. Além disso,

informações adicionais podem ser obtidas no Portal da Transparência.

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 X

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 vulnerabilidade.



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 X

As conferências ocorrem anterior ao PPA (Plano Plurianual) e PLAS

(Plano Municipal de Assistência Social) 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.  


