
ÓRGÃO SIM NÃO
EM 

ANDAMENTO
JUSTIFICATIVA

1

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 X

Vem ocorrendo através de Articulações na Frente Paulista, na

CIB (Comissão Intergestores Bipartite) e com a SEDS (Secretaria

Estadual de Desenvolvimento Social).

2

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 X

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 em prática sob a

coordenação das subprefeituras num movimento de

fortalecimento do governo local.

ÂMBITO MUNICIPAL Implantação

EIXO 6 - Regionalização



3

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 X

Vem ocorrendo através de Articulações na Frente Paulista, na

CIB (Comissão Intergestores Bipartite) e com a SEDS (Secretaria

Estadual de Desenvolvimento Social). Como por exemplo o

Trabalho integrado com a SEDS (Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social) 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 (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil). a Comissão

Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil (CMETI) foi

reativada conforme publicação 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 Adolescente; 

4

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.

COMAS/FASS X

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.

5

Realizar diagnóstico municipal da região limite da

metrópole com os diversos distritos para implantação

de serviços regionalizados.

SMADS X

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. 



6

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 X

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 (Cultura,

Educação - CCA, SAICAs).

7

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 X

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.

8

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 X

Implantado o Centro de Acolhida para Imigrantes - PROCESSO:

2014-0.171.754-0 -TC 127/SMADS/2014 - SAS _SE - Capacidade

190 vagas.

9

Criar Comissão Regional com a população com reuniões

trimestrais para fomentar a implementação dos

serviços na respectiva região, visando à garantia de

direitos.

COMAS X

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.



10

Capacitar os profissionais dos serviços diretos e

conveniados de forma continuada, em idiomas

(incluindo libras), para atender de forma segura a

demanda regional.

SMADS X

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.

11

Elaborar política pública que institua a

intersetorialidade intermunicipal para crianças e

adolescentes em situação de rua.

SMADS X

Trabalho integrado com a SEDS (Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social) e municipios da área metropolitana nas

questões dos meninos (as) na rua do centro de SP. Elaboração

em conjunto com o Estado do fluxo de PETi (Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil).


