
ÓRGÃO SIM NÃO
EM 

ANDAMENTO
JUSTIFICATIVA

1

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 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 violência doméstica).

SMADS X

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 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.

2

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 X

O MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome) não cofinancia unidades CRAS (Centro de Referência da

Assistência Social), em São Paulo, específico para atender

comunidades tradicionais e povos indígenas. Esta população é

atendida nas unidades CRAS do seu terriório de abrangência.
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3

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, possibilitando o acesso aos serviços dentro ou fora do

seu território de moradia, e transporte especializado para

pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

SMADS X

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.

4

Garantir melhores salários para a equipe de trabalhadores da

assistência social, assegurando qualidade de vida e excelência

no desenvolvimento do trabalho nesta política.

SMADS X

Está em discussão com a Gestão, através do Sindsep, a

revalorização dos vencimentos dos servidores de nível médio

e básico.

5

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 X
 Deliberação já atendida através da Portaria 46/2010 Artigo 2º - 

Parágrafo único.

6

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 X

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

macro-regiões. Há também a opção por uma metodologia

dialogada com referencias vindos das práticas.



7

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 X

O ESPASO atuou na formação dos novos profissionais

(contratação emergencial) e implantação dos novos serviços.

A PSB (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 (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. A formação é oferecida por

diversas coordenações e setores da SMADS e sempre

acompanhada pelo ESPASO, envolve rede direta e conveniada.

8

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 X

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).



9

Destinar recursos para melhorias e adequações dos espaços

físicos onde os serviços são executados, reestruturando-os

para inclusão e acessibilidade.

SMADS X

Houve adequações e reformas em 34 serviços da rede até o

momento com previsão de novos outros. Está também no

planejamento de CGA (Coordenadoria Geral de Administração)

da SMADS a relação de serviços que necessitam de

adequações para acessibilidade.

10

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 X

No PLAS (Plano da Assistência Social) e Programa de Metas

foram considerados os indicadores de Renda, CAdÚnico, BPC

(Benefício de Prestação Continuada), IEX (Índice de

Exclusão/Inclusão Social), IPVS (Índice Paulista de

Vulnerabilidade Social), População de Rua, para definição dos

territórios prioritários para implantação de serviços.


