RI PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS
Município: SÃO PAULO/SP

Informações Gerais
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO E ALCANCE DAS PRIORIDADES E METAS DO PACTO
DE APRIMORAMENTO DO SUAS - GESTÃO MUNICIPAL
Município:

SÃO PAULO

Porte SUAS:

Metrópole

UF:

SP

Objetivo do RI:

Orientar o planejamento para o alcance das prioridades e metas do Pacto de Aprimoramento
da Gestão do SUAS.

Pacto de Aprimoramento do SUAS

Descrição:

O Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS, previsto na NOB/SUAS 2012, é o instrumento
pelo qual se materializam as prioridades e as metas nacionais no âmbito do SUAS, e se
constitui em mecanismo de indução do aprimoramento da gestão do SUAS e da qualidade dos
serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da Assistência
Social.

O acompanhamento e a avaliação anual do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS tem
por objetivo observar o cumprimento de seu conteúdo e a efetivação dos compromissos
Avaliação do Pacto: assumidos entre os entes federados para a melhoria contínua da gestão, dos serviços,
programas, projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da Assistência Social,
visando à sua adequação gradativa aos padrões estabelecidos nas normativas do SUAS.
Período:

Quadriênio 2014/2017
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Síntese
Meta Prioridade

Meta a ser atingida

Resultados
município

do

Situação*

1

Acompanhar pelo PAIF as
famílias com até 1/2 salário 78094 famílias
registradas no Cadastro Único

5654 famílias

Meta ainda não
alcançada

2

Acompanhar pelo PAIF as
f a m í l i a s c o m m e m b r o s 18.476 famílias
integrantes do BPC

135 famílias

Meta ainda não
alcançada

3

Inserir no CadÚnico
beneﬁciários do BPC

42.984 beneﬁciários

Meta ainda não
alcançada

4

Acompanhar pelo PAIF as
34719 famílias
famílias beneﬁciárias do PBF

3273 famílias

Meta ainda não
alcançada

7

Ampliar a cobertura da Proteção
Social Básica nos municípios de 156 CRAS
grande porte e metrópoles

51 CRAS

Meta ainda não
alcançada

8

Aderir ao Programa BPC na
Aderir ao BPC na escola
Escola (dez 2013)

O município aderiu

Meta alcançada

9

Ampliar a cobertura do PAEFI
nos municípios com mais de 56 CREAS
20.000 habitantes

24 CREAS

Meta ainda não
alcançada

15

Acompanhar pelo PAEFI famílias
com violação de direitos em
24 CREAS ofertando o serviço
decorrência do uso de
substâncias psicoativas

19 CREAS ofertam o serviço

Meta ainda não
alcançada

os

92.380 beneﬁciários

17

Desprecarizar
trabalhistas

Garantir que 687 trabalhadores de
vínculos nível médio e superior sejam
empregados públicos estatutários
ou celetistas

916 trabalhadores de nível
médio ou superior são
Meta alcançada
empregados
públicos
estatutários ou celetistas

18

Garantir que o órgão gestor tenha
instituído na sua estrutura formal as
seguintes áreas:
Proteção Social Básica, Proteção
Social Especial, com subdivisão de
E s t r u t u r a r a s S M A S c o m Média e Alta Complexidade, Gestão
f o r m a l i z a ç ã o d e á r e a s Financeira e Orçamentária, Gestão
essenciais
de Benefícios Assistenciais e
Transferência de Renda, área de
Gestão do SUAS com competência
de: Gestão do Trabalho, Regulação
do
SUAS
e
Vigilância
Socioassistencial.

Possui todas as subdivisões
administrativas constituídas
Meta alcançada
formalmente na estrutura
do órgão gestor

19

Possuir Lei, atualizada, que
Adequar a legislação Municipal à
Não possui
regulamente a Assistência Social e
Legislação do SUAS
atualizada
o SUAS

os

l e g i s l a ç ã o Meta ainda não
alcançada
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20

Possuir na representação da
Ampliar a participação dos
sociedade civil do Conselho
usuários e trabalhadores nos
Municipal de Assistência Social
Conselhos municipais de
representantes de usuários e
Assistência Social
trabalhadores do SUAS

3 representante(s) de
usuários ou de organização
de usuários
Meta alcançada
5 representante(s) de
organização
de
trabalhadores

21

O Conselho Municipal de Assistência
Regularizar o CMAS como
Social deve ser a instância de
instância de Controle Social do
Controle Social do Programa Bolsa
Programa Bolsa Família
Família

O Conselho Municipal de
Assistência Social é a
Meta alcançada
Instância de Controle Social
do Programa Bolsa Família

*Prazo para alcance das metas: até 2017
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META 1 - Acompanhar pelo PAIF as famílias registradas no Cadastro Único
Proteção Social Básica
Prioridade: Acompanhar pelo PAIF as famílias registradas no Cadastro Único

Especiﬁcação
Detalhamento:

Acompanhar pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), as
famílias com até ½ salário mínimo registradas no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico

Meta:

Alcançar taxa de acompanhamento do PAIF (das famílias com até ½ salário
mínimo cadastradas no CadÚnico) igual a 15 % para municípios de Peq. I e 10%
para os demais portes.

Indicador:

Taxa de acompanhamento do PAIF

Como o indicador é calculado?

Taxa de acompanhamento do PAIF = total de novas famílias inseridas no
acompanhamento do PAIF/Total de famílias cadastradas no CadÚnico com renda
per capita mensal de até 1/2 salário mínimo

Fonte de informações para
RMA e dados do Cadúnico obtidos a partir da Matriz de informações da SAGI
calcular o indicador

Situação do Município - 2013
Meta do município

Acompanhar pelo PAIF 10,0% das famílias com até ½ salário mínimo cadastradas
no CadÚnico

Total de famílias cadastradas
n o C a d Ú n i c o c o m a t é ½ 780.936 famílias
salário:
Quantidade de famílias que o
município deve acompanhar 78094 famílias
pelo PAIF para atingir a meta:
Total de famílias inseridas no
5654 famílias
acompanhamento do PAIF:
Situação do município:

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

Apuração (acompanhamento) da Meta
Acompanhar pelo PAIF 10,0% das famílias com até ½ salário cadastradas no CadÚnico
Ano

Famílias Acompanhadas Taxa de Acompanhamento Situação
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2013* 5654

1,0%

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

2014
2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não está incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS

META 2 - Acompanhar pelo PAIF as famílias com membros integrantes do BPC
Prioridade: Acompanhar pelo PAIF as famílias com membros integrantes do BPC
Especiﬁcação

Detalhamento:

Acompanhar pelo PAIF as famílias com membros integrantes do BPC

Meta:

Municípios de pequeno porte I - taxa de acompanhamento do BPC igual ou maior
que 25%. Demais portes - taxa de acompanhamento do BPC igual ou maior que
10%

Indicador:

Taxa de acompanhamento BPC

Como o indicador é calculado?

Tx do BPC = Total de novas famílias com membros beneﬁciários do BPC inseridas
em acompanhamento no PAIF/ Total de beneﬁciários do BPC

Fonte de informações para
RMA 2013 e DBA (dez/2013) obtidos a partir da Matriz de informações da SAGI
calcular o indicador

Situação do Município - 2013
Meta do município

Acompanhar pelo PAIF 10% das famílias com membros integrantes do BPC

Total de beneﬁciários do BPC:

184760 beneﬁciários

Total de famílias com
beneﬁciários do BPC que o
18.476 beneﬁciários
município deve acompanhar
pelo PAIF para atingir a meta:
Total de famílias com
beneﬁciários do BPC inseridos 135 beneﬁciários
no acompanhamento do PAIF:
Valor do indicador:

0% das famílias com membros integrantes do BPC acompanhadas pelo PAIF

Situação do município:

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017
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Apuração (acompanhamento) da Meta
Acompanhar pelo PAIF 10% das famílias com membros integrantes do BPC
Ano

Beneﬁciários Acompanhados

2013* 135

Taxa de Acompanhamento Situação
0%

Meta ainda não alcançada. Prazo
máximo: 2017

2014
2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não está incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS

META 3 - Cadastrar as famílias com beneﬁciários do BPC no CadÚnico
Prioridade: Inserir no CadÚnico os beneﬁciários do BPC

Especiﬁcação
Detalhamento:

Inserir no CadÚnico os beneﬁciários do BPC

Meta:

Cadastrar 70% das famílias no CadUnico com beneﬁciarios do BPC para municípios
de pequeno porte I e II; 60% para municípios de médio e grande porte; 50% para
metrópoles.

Indicador:

Taxa de cadastramento BPC

Como o indicador é calculado?

Tx de cadastramento BPC = Total de beneﬁciarios do BPC cadastrados no
CadUnico/ Total de beneﬁciarios do BPC

Fonte de informações para CadÚnico (dez/2013) e DBA (dez/2013) obtidos a partir da Matriz de informações
calcular o indicador:
da SAGI

Situação do Município - 2013
Meta do município

Cadastrar 50% das famílias no CadUnico com beneﬁciários do BPC

Total beneﬁciários do BPC:

184.760
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Total beneﬁciários do BPC que
o município deve cadastrar no 92.380
CadÚnico para atingir a meta:
Total beneﬁciários do BPC
42.984
cadastrados no CadÚnico:
Situação do município:

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

Apuração (acompanhamento) da Meta
Cadastrar 70% das famílias no CadÚnico com beneﬁciários do BPC
Ano

Beneﬁciários Cadastrados Taxa de cadastramento Situação

2013* 42.984

23 %

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

2014
2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não está inluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS
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META 4 - Acompanhar pelo PAIF as famílias beneﬁciárias do PBF que apresentem outras
vulnerabilidades
Prioridade: Acompanhar pelo PAIF as famílias beneﬁciárias do PBF

Especiﬁcação
Detalhamento:

Acompanhar pelo PAIF as famílias beneﬁciárias do PBF que apresentem outras
vulnerabilidades sociais, para além da insuﬁciência de renda

Meta:

Municípios de pequeno porte I - taxa de acompanhamento do PBF igual ou maior
que 15%. Demais portes - taxa de acompanhamento do PAIF igual ou maior que
10%

Indicador:

Taxa de acompanhamento PBF

Como o indicador é calculado?

Taxa do PBF = Total de novas famílias beneﬁciárias do PBF inseridas em
acompanhamento no PAIF / Total de famílias beneﬁciárias do PBF

Fonte de informações para RMA 2013 e CadÚnico (dez/2013) obtidos a partir da Matriz de informações da
calcular o indicador:
SAGI

Situação do Município - 2013
Meta do município

Acompanhar pelo PAIF 10 % ou mais das famílias beneﬁciárias do PBF

Total de famílias beneﬁciárias
347191 famílias beneﬁciárias
do PBF
Total de famílias beneﬁciárias
do PBF que o município deve
34719 famílias beneﬁciárias
acompanhar pelo PAIF para
atingir a meta:
Total de famílias beneﬁciárias
d o P B F i n s e r i d o s n o 3273 famílias beneﬁciárias
acompanhamento do PAIF:
Situação do município:

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

Apuração (acompanhamento) da Meta
Acompanhar pelo PAIF 10 % ou mais das famílias beneﬁciárias do PBF
Ano

Beneﬁciários Acompanhados

2013* 3273

Taxa de Acompanhamento Situação
1%

Meta ainda não alcançada. Prazo
máximo: 2017

2014
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2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não está inluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS

META 7 - Ampliar a cobertura da Proteção Social Básica nos municípios de grande porte e
metrópoles
Prioridade: Ampliar a cobertura da Proteção Social Básica

Especiﬁcação
Detalhamento:

Ampliar a cobertura da Proteção Social Básica nos municípios de grande porte
e metrópoles

Meta:

Referenciar aos CRAS 100% das famílias constante no CadÚnico com meio salário
mínimo ou 20% (vinte por cento) dos domicílios do município

Indicador:

Número de CRAS necessários para referenciar a população em situação de
vulnerabilidade

Como o indicador é calculado?

Tx de referenciamento CRAS = Quantidade de famílias referenciadas nos CRAS
(tendo em vista o porte do município)/Quantidade de famílias cadastradas no
CadÚnico com meio salário mínimo ou 20% dos domicílios do município

Fonte de informações para
Censo IBGE (2010) e CadÚnico (dez/2013)
calcular o indicador:

Situação do Município - 2013
Meta do município:

Referenciar nos CRAS 100% das famílias constante no CadUnico com meio salário
minimo ou 20% (vinte por cento) dos domicilios do município

Total de famílias cadastradas
n o C a d Ú n i c o c o m a t é ½ 780936 famílias
salário:
20% dos domicílios do
714857 domicílios
municípios (Censo IBGE):
Total de famílias a serem
780936 famílias
referenciadas pelo CRAS :
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Estimativa de CRAS para
156
atender a cobertura:
CRAS existentes no município

51 CRAS

Situação do município:

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

Apuração (acompanhamento) da Meta
Referenciar aos CRAS 100% das famílias constante no CadÚnico com meio salário mínimo ou 20% (vinte
por cento) dos domicílios do município
Ano

CRAS a serem implantados

CRAS implantados

Situação

2013*

156

51

Meta ainda não alcançada. Prazo
máximo: 2017

2014
2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não está inluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS

META 8 - Aderir ao Programa BPC na Escola
Prioridade: Aderir ao Programa BPC na Escola

Especiﬁcação
Detalhamento:

Aderir ao Programa BPC na Escola

Meta:

Adesão de 100% dos municípios ao Programa BPC na Escola

Indicador:

Adesão ao Programa BPC na Escola

Como o indicador é calculado?

Aderiu ao Programa BPC na Escola? Sim ou Não

Fonte de informações para calcular o indicador:

DBA (dez/2013)

Situação do Município - 2013
Meta do município:

Adesão ao Programa BPC na Escola

Situação do município:

Meta alcançada
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Apuração (acompanhamento) da Meta
Adesão ao Programa BPC na Escola
Ano

Aderiu ao Programa BPC na Escola

Situação

2013*

Sim

Meta alcançada

2014
2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não esta incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS
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META 9 - Ampliar a cobertura do PAEFI nos municípios com mais de 20.000 habitantes
Proteção Social Especial
Prioridade: Ampliar a cobertura do PAEFI

Especiﬁcação
Detalhamento:

Ampliar a cobertura do PAEFI nos municípios com mais de 20.000 habitantes

Meta:

Implantar 1 CREAS em municípios entre 20 e 200 mil habitantes; Implantar 1
CREAS para cada conjunto de 200.000 habitantes para os municípios acima de
200 mil habitantes.

Indicador:

Quantidade de CREAS implantados nos municípios com mais de 20.000 habitantes

Como o indicador é calculado?

Quantidade miníma de CREAS a implantar = Quantidade de municípios entre 20 e
200 mil habitantes que não possuem CREAS OU Quantidade de
habitantes/200.000

Fonte de informações para
CadSUAS (dez/2013) e IBGE (2010)
calcular o indicador

Situação do Município - 2013
Implantar 1 CREAS para cada conjunto de 200000 habitantes
População IBGE:

11.253.503 habitantes

Quantidade de CREAS para atingir a Meta:

56 CREAS

Quantidade de CREAS implantados:

24 CREAS

Situação do município:

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

Apuração (acompanhamento) da Meta
Implantar 1 CREAS para cada conjunto de 200000 habitantes
Ano

CREAS a serem implantados

2013* 56

CREAS implantados Situação
24

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

2014
2015
2016
2017
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*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não esta incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS
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META 15 - Famílias com violação de direitos em decorrência do uso de substâncias
psicoativas
Prioridade: Acompanhamento pelo PAEFI das famílias com violação de direitos em decorrência do uso de
substâncias psicoativas

Especiﬁcação
Detalhamento:

Acompanhamento pelo PAEFI das famílias com violação de direitos em decorrência
do uso de substâncias psicoativas

Meta:

Realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento de famílias com presença de
violação de direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas

Indicador:

Percentual de unidades implantadas em relação ao total de unidades pactuadas

Como o indicador é calculado?

Percentual de implantação das residências inclusivas = Total de unidades
implantadas / Total de unidades pactuadas

Fonte de informações para
DPSE e Censo SUAS Acolhimento 2013
calcular o indicador

Situação do Município - 2013
Realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento de famílias com presença de
violação de direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas

Meta do município:
Quantidade
implantados:

de

CREAS

24 CREAS

Quantidade de CREAS que
19 CREAS
ofertam o serviço:
Situação do município:

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

Apuração (acompanhamento) da Meta
Realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento de famílias com presença de violação de direitos em
decorrência do uso de substâncias psicoativas
Ano

CREAS existentes

CREAS que oferecem o serviço

Situação

2013*

24

19

Meta ainda não alcançada. Prazo
máximo: 2017

2014
2015
2016
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2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não esta incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS
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META 17 - Desprecarizar vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos serviços
socioassistenciais
Gestão do SUAS - Prioridade: Desprecarizar os vínculos trabalhistas

Especiﬁcação
Detalhamento:

Desprecarizar os vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos serviços
socioassistenciais e na gestão do SUAS.

Meta:

Atingir percentual mínimo 60% de trabalhadores do SUAS de nível superior e
médio com vínculo de servidor estatutário ou empregado público

Indicador:

Tx de vínculo estatutário ou empregado público de trabalhadores de nível superior
e médio

Como o indicador é calculado?

Tx de vinculo estatutário ou emprego público = Total de trabalhadores de nivel
superior e médio com vínculo estatutário ou empregado público / Total de
trabalhadores de nivel superior e médio

Fonte de informações para
Censo SUAS 2013 - Gestão Municipal
calcular o indicador:

Situação do Município - 2013
Meta do município:

Atingir percentual mínimo de 60% trabalhadores do SUAS de nível superior e
médio com vínculo de servidor estatutário ou empregado público

Total a ser atingido de
trabalhadores do SUAS de
nível superior e médio com
687 trabalhadores
vínculo
de
servidor
estatutário ou empregado
público:
Total de trabalhadores do
SUAS de nível superior e
médio com vínculo de servidor 916 trabalhadores
estatutário ou empregado
público:
Situação do município:

Meta alcançada

Apuração (acompanhamento) da Meta
Atingir percentual mínimo de 60% trabalhadores do SUAS de nível superior e médio com vínculo de
servidor estatutário ou empregado público
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Ano

Trabalhadores de EM e ES com
Percentual atingido
vínculo

Situação

2013*

916

Meta alcançada

80%

2014
2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não esta incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS

META 18 - Estruturar as SMAS com formalização de áreas essenciais
Prioridade: Estruturar a SMAS com formalização de áreas essenciais

Especiﬁcação
Detalhamento:

Estruturar a SMAS com formalização de áreas essenciais.

Meta:

Municípios de pequeno I e II e médio porte: 100% dos municípios com
instituição formal, na estrutura do órgão gestor de assistência social, as áreas
constituídas de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e a área de
Gestão do SUAS com competência de Vigilância Socioassistencial;
Municípios de grande porte e metrópole: 100% dos muncípios com instituição
formal, na estrutura do órgão gestor de assistência social, áreas constituídas de
Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, com subdivisão de Média e Alta
Complexidade, Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios
Assistenciais e Transferência de Renda, área de Gestão do SUAS com competência
de: Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS e Vigilância Socioassistencial

Indicador:

Quantidade de municípios com SMAS estruturadas com áreas essenciais
formalizadas institucionalmente, de acordo com o seu porte.

Como o indicador é calculado?

O município possui, na estrutura do órgão gestor de assistência social, as citadas
áreas constituídas como subdivisões administrativas, conforme seu porte? SIM ou
NÃO

Fonte de informações para
Censo SUAS 2013 - Gestão Municipal
calcular o indicador

Situação do Município - 2013
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100% dos municípios com instituição formal, na estrutura do órgão gestor de
assistência social, de áreas constituídas de Proteção Social Básica, Proteção Social
Especial, com subdivisão de Média e Alta Complexidade, Gestão Financeira e
Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda, área
de Gestão do SUAS com competência de: Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS
e Vigilância Socioassistencial

Meta do município:

Possui todas
instituídas:

as

áreas

Situação do município:

Sim
Meta alcançada

Apuração (acompanhamento) da Meta
100% dos municípios com instituição formal, na estrutura do órgão gestor de assistência social, áreas
constituídas de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, com subdivisão de Média e Alta
Complexidade, Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de
Renda, área de Gestão do SUAS com competência de: Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS e
Vigilância Socioassistencial
Ano

Possui todas
implantadas?

2013*

Sim

as

áreas

Áreas a serem implantadas Situação
Meta alcançada

2014
2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não esta incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS

META 19 - Adequar a legislação Municipal à legislação do SUAS
Prioridade: Adequar a legislação Municipal à Legislação do SUAS
Especiﬁcação

Detalhamento:

Adequar a legislação Municipal à legislação do SUAS

Meta:

100% dos municípios com Lei que regulamenta a Assistência Social e o SUAS
atualizada

Indicador:

Qtde de municípios onde legislação municipal está adequada ao SUAS

Como o indicador é calculado?

O município tem legislação municipal adequada à legislação do SUAS? SIM ou NÃO
* Consideradas as leis editadas a partir de 2005
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Fonte de informações para
Censo SUAS 2013 - Gestão Municipal
calcular o indicador

Situação do Município - 2013
Meta do município:

Possuir Lei que regulamenta a Assistência Social e o SUAS atualizada

Possui Lei que regulamenta a
Assistência Social e o SUAS Não
atualizada:
Ano da última atualização:

Não possui legislação

Situação do município:

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

Apuração (acompanhamento) da Meta
Possuir Lei que regulamenta a Assistência Social e o SUAS atualizada
Ano

Município possui a Lei que regulamenta a
Situação
Assistência Social e o SUAS

2013*

Não

Meta ainda não alcançada. Prazo máximo: 2017

2014
2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não esta incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS
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META 20 - Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos Conselhos Municipais
de AS
Controle Social - Prioridade: Ampliar a participação de usuários e trabalhadores nos Conselhos Municipais de
Assistência Social

Especiﬁcação
Detalhamento:

Ampliar a participação de usuários e trabalhadores nos Conselhos Municipais de
Assistência Social.

Meta:

Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência Social com representantes
de usuários e dos trabalhadores do SUAS na representação da sociedade civil

Indicador:

Quantidade de municípios, cujos conselhos com representantes de usuários e
trabalhadores na representação da sociedade civil

Como o indicador é calculado?

O município tem Conselho com representantes de usuários e trabalhadores como
representação da sociedade civil? SIM ou NÃO

Fonte de informações para
Censo SUAS 2013 - Conselho
calcular o indicador

Situação do Município - 2013
Meta do município

Possuir no Conselho Municipal de Assistência Social representantes de usuários e
trabalhadores do SUAS na representação da sociedade civil

Total de representantes no
Conselho Municipal de
Assistência Social de usuários 3 representante(s) de usuários ou de organização de usuários
e dos trabalhadores do SUAS 3 representante(s) de organização de trabalhadores
na
representação
da
sociedade civil
Situação do município:

Meta alcançada

Apuração (acompanhamento) da Meta
Possuir no Conselho Municipal de Assistência Social representantes de usuários e dos trabalhadores do
SUAS na representação da sociedade civil
Ano

Quantidade de representantes de Quantidade de representantes de
usuários do SUAS na representação da trabalhadores do SUAS na representação Situação
sociedade civil
da sociedade civil

2013* 3 representante(s)

3 representante(s)

Meta alcançada

2014
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2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não está incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS

META 21 - Regularizar o CMAS como instância Controle Social do Programa Bolsa Família
Prioridade: Regularizar o CMAS como instância Controle Social do Programa Bolsa Família
Especiﬁcação

Detalhamento:

Regularizar o CMAS como instância Controle Social do Programa Bolsa Família

Meta:

Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência Social como instância de
controle social do PBF

Indicador:

Quantidade de municípios, cujos conselhos atuem como instância de Controle
Social do PBF

Como o indicador é calculado?

O município tem Conselho que atua como instância de Controle Social do PBF ?
SIM ou NÃO

Fonte de informações para
Censo SUAS 2013 - Gestão Municipal
calcular o indicador:

Situação do Município - 2013
Meta do município:

Conselho Municipal de Assistência Social deve ser a instância de controle social do
PBF

O Conselho Municipal de
A s s i s t ê n c i a S o c i a l é a O próprio Conselho Municipal de Assistência Social ou comissão permanente do
instância de controle social CMAS
do PBF?
Situação do município:

Meta alcançada

Apuração (acompanhamento) da Meta
Conselho Municipal de Assistência Social deve ser a instância de controle social do PBF
Ano

Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família

2013* O próprio Conselho Municipal de Assistência Social ou comissão permanente do CMAS

Situação
Meta alcançada
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2014
2015
2016
2017
*O ano de 2013 é a linha de base para o acompanhamento das metas e não esta incluído no período de vigência do Pacto de
Aprimoramento do SUAS
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