
ÓRGÃO SIM NÃO
EM 

ANDAMENTO
JUSTIFICATIVA

1

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 X

Não é atribuição do COMAS. Na proposta orçamentária da

SMADS o Conselho prevê, mesmo que não tenha rubrica

específica.

2

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 X

O cargo de psicólogo já existe e pertence ao quadro da Saúde,

podendo exercer suas atividades na Assistencia 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 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.

3

Implantar mesa de negociação em âmbito Municipal,

para instituição de planos de cargos, carreiras e salários

(PCCS), dos trabalhadores do SUAS da rede direta e

conveniada.

SMADS X

A mesa de Negociação foi implantada em 2013, com a

participação de servidores da SMADS, da Gestão e

representantes do SINDSEP.
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4

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

suficiente para 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 X

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 a autorização do Sr. Prefeito para nomear 300

Assistentes Sociais, que serão distríbuidos 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. Existe

supervisão institucional nos serviços de média e alta

complexidade da rede socioassistencial conveniada,

ferramenta indispensável na discussão e encaminhamento de

casos considerados complexos. Não há como falar em

equiparação, uma vez que são regimes jurídicos diferenciados.



5

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 X

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 nivel médio (administrativo). 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 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. Quanto à questão de execução da rede direta,

o Programa de Metas prevê ampliação dessa rede.

6

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 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).

7

Desenvolver estudos e propostas de ação para a saúde

do trabalhador do SUAS, para subsidiar o plano de

acompanhamento do trabalhador.

SMADS X

Proposta de implantação da CIPA (Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes), aguardando decisão da Mesa de

Negociação, já solicitado um levantamento das licenças

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



8

Realizar revisão do quadro de recursos humanos e

imediata implementação da NOB/RH para todos os

serviços da Proteção Social 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 volantes.

SMADS X

Chamada do concurso público de assistentes sociais (realizado

em dezembro/2014), para as novas 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 (Serviços de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos) na Modalidade CEDESP (Centro

de Desenvolvimento Social e Produtivo) com adequação do

quadro de RH - Portaria Portaria 46 em avaliação. Quanto à

garantia dos educadores volantes está em estudo na revisão

da portaria 46.

9
Garantir o quadro de funcionários e planejamento

técnico das unidades diretas da SMADS.
SMADS X

Através de concurso público, já solicitados para a

Administração Municipal. 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 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. 



10

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 X

Criado o novo Plano de Cargos e Carreiras da rede direta, para

os servidores de nivel 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 nivel médio(administrativo). 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 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

nivel médio e básico. Quanto à rede conveniada, esta segue o

regime jurídico CLT, diferenciado do estatutário.

11

Criar um piso salarial para o trabalhador do SUAS tendo

como referência 3 salários mínimos para o nível básico,

5 salários mínimos para o nível médio e 6 salários

mínimos para nível universitário e a criação de

benefícios como vale alimentação, vale refeição e

assistência médica e odontológica.

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, ativos e aposentados,

nivelando a remuneração dos servidores. Está em discussão

com a Gestão, através do Sindsep, a revalorização dos

vencimentos dos servidores de nível médio e básico.

12

Garantir supervisão institucional para as equipes de

todos os serviços da rede pública e conveniada

municipal.

SMADS X

Existe supervisão institucional nos serviços de média e alta

complexidade da rede socioassistencial conveniada,

ferramenta indispensável na discussão e encaminhamento de

casos considerados complexos. 



13

Estabelecer uma política que contemple a segurança

física de usuários e funcionários no interior dos

equipamentos.

SMADS X

Equipamentos identificados com necessidade de mais

segurança tem sido reforçados com ação da parceria da GCM

(Guarda Civil Metropolitana) e Segurança Patrimonial.


