
ÓRGÃO SIM NÃO
EM 

ANDAMENTO
JUSTIFICATIVA

1

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 X

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.

2

Implantar um plano de formação continuada para os

trabalhadores socioassistenciais, para garantir o

planejamento, vigilância e monitoramento do SUAS.

SMADS X

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.

3

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 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.

SMADS X

Descentralização das CAS (Coordenadoria de Assistência

Social) para SAS (Supervisões de Assistência Social),

instrumentalização com DEMES (Declaração Mensal de Dados

de Execução)/Sínteses Revistas, Vazios, Mapas, Sistemas.

informações contidas 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.
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4
Garantir que as deliberações não implantadas e/ou em

andamento sejam efetivadas.

SMADS/CO

MAS/FASS
X

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 acompanhamento segue a metodologia do

CONFERIR. As deliberações são norteadoras para a construção

do planejamento da Assistência social e do Programa de

Metas

5

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/CO

MAS/FASS
X X

É necessário aprimoramento - Conselho criou o Blog e Página

no Facebook. Divulgação das informações nos canais de

comunicação como o site da Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimento Social (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.

6

Garantir a efetivação do prontuário eletrônico do SUAS com

acesso diferenciado para os níveis profissionais a toda rede

socioassistencial até 2015.

SMADS X

Efetivado o acesso ao Prontuário Simplificado SUAS para os

técnicos da rede CRAS (Centro de Referência da Assistência

Social) e CREAS (Centro de Referência Especialziado de

Assistência Social), por meio da Secretaria de Avaliação e

Gestão da Informação - SAGI.



7

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 X

Faz-se necessária legislação municipal específica para instalar

equipamento 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.

8

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.

SMADS X

Em andamento com a 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

atendiemntos no site da Secretaria Municipal de Assistência e

Desenvolvimento Social (SMADS).

9

Contratar, via concurso público, equipe especializada no

estudo qualitativo dos dados relativos à concessão dos

Benefícios Eventuais com produção de direcionamentos

técnicos que auxilie na efetiva vigilância social das populações

que recorrem à política em situação de contingências.

SMADS X

A municipalidade não realiza concurso público para estudos

específicos. Os mesmos são decorrentes de dados de

execução que são realizados pela equipe da SMADS através da

Coordenadoria de Pertinência. 


