PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEVOLUTIVAS DAS DELIBERAÇÕES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Devolutiva da X Conferência Municipal de Assistência “ Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”

PROPOSTA
Executada

01
02

03

04

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Previsão de maior tempo de debate nos Demanda do COMAS
grupos nas próximas conferências.
Instituir processos seletivos na rede
x
socioassistencial considerando escolha
de atuação, aptidão, identificação com o
serviço e habilidades profissionais,
visando melhorias no atendimento.

Avaliação e monitoramento de todos os
serviços oferecidos e dos funcionários:
Criar instrumentos de avaliação e
monitoramento e garantir a participação
dos usuários dos serviços nesses
processos.
Garantir ao funcionário público o
remanejamento
do
equipamento
conforme a condição psicológica, o
tempo de trabalho e o nível de exigência
que o serviço exige.

x

X

Em
andamento

Observação

Não ocorreu a instituição formal de processo
municipal por parte da SEMAS, porém foram
realizadas orientações à rede socioassistencial
quanto ao processo de contratação, a exemplo
podemos citar as exigências contidas no Edital de
Chamamento Público. A proposta foi apresentada
pelo órgão gestor ao COMAS para avaliação,
entretanto foi avaliada a partir do enfoque de
caracterizar-se como ingerência por parte da
SEMAS junto à rede socioassistencial.
Realização de monitoramento de forma não
continuada, em 2017 foi instituído processo de
monitoramento
mais
sistematizado.
Em
atendimento a solicitação do COMAS são
emitidos relatórios trimestrais, objetivando
subsidiar o controle social por parte do conselho.
Não ocorreu a instituição formal de processo,
entretanto nas situações pontuais foram
observadas estas questões.
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PROPOSTA
Executada

05

06

07

08
09

10

Necessidade de um trabalho mais
articulado entre os serviços e
profissionais do SUAS.

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

Observação

X

Realizada diversas ações com este objetivo, a
exemplo podemos citar: reuniões, capacitações,
discussão de fluxos, início do processo de
construção do Documento de Fluxos Municipais,
que ainda não foi finalizado.
Ação contínua
Agilidade no atendimento reduzindo o A proposta não apresentou dados sobre o tempo de espera e outras informações que permitissem
tempo de espera para aquisição dos melhor avaliação e busca de resultados para sanar estas dificuldades. A SEMAS estará buscando
benefícios e serviços oferecidos pelos alternativas para melhor atender estas ações, conforme demanda apresentada.
equipamentos.
Criar um núcleo de atenção a saúde dos
x
A proposta será avaliada nesta gestão.
profissionais do SUAS para auxiliá-los nas
questões do trabalho. (Cuidando do
cuidador).
Criação de um CAPS AD E CLÍNICAS para Demanda de outra Política Pública
os dependentes químicos.
Ampliação da rede sociossistencial com a
x
Estes serviços existem e são executados por meio
criação de novos projetos e serviços:
de parceria com entidades sociais.
Criação de um abrigo municipal para
pessoas em situação de rua munícipes e
não munícipes e Abrigo pra mulheres
vítimas de violência doméstica.
Ampliação e garantia de vagas das casas x
Ampliação em 2017 de vaga para os serviços de
de passagem para pessoas em situação
acolhimento Casa de Passagem homens e
de rua principalmente para mulheres e
Mulheres/famílias (06 vagas). Quanto ao
casais homoafetivos.
atendimento de casais homoafetivos, não existe
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PROPOSTA
Executada

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Capacitação
e
acompanhamento
psicossocial dos guardas municipais para
atendimento mais humanizado dos
usuários da Assistência Social, sob
fiscalização.

12

Criação de serviço de acolhimento para
famílias, mulheres e idosos em situação
de rua.
Que os serviços de acolhimentos para
PSR garantam a inclusão do público
GLBT, respeitando seus direitos (nome
social, vestimentas, conforme sua
escolha).
Estruturação de espaços de discussão x
propiciando a comunicação entre a rede
socioassistencial e demais políticas
públicas para a realização de campanhas
de enfrentamento e prevenção de
direitos.
Criação de Cooperativas de materiais
(Alvenaria- Blocos e Tijolos) obs.: Incluir Demanda de outra política pública
panificação; visando a geração de renda

14

15

Observação

um serviço específico para este público, para as
situações existentes há possibilidade de
atendimento na rede.
x
Ocorreram momentos de formação ampliada
com a participação de profissionais da SEMAS
para apresentação da política de assistência
social, especialmente quanto ao atendimento a
população em situação de rua. Além destes
momentos ocorreram reuniões frente as
situações pontuais.
Não foi possível compreender a proposta. Porém o público mencionado tem sido atendido pelos
serviços existentes.

11

13

Em
andamento

x

Houveram importantes iniciativas neste sentido,
inclusive com acolhimentos nos serviços, porém
ainda existe a necessidade de avançar nesta
discussão.
Destaca-se o trabalho das Ações Estratégicas do
PETI, participação no Comitê de Combate a
Violência, campanhas e eventos comunitários
realizados pelos CRAS, capacitações, dentre
outras ações
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PROPOSTA
Executada

16

17

18

19

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

e criação de um balcão de empregos com
parcerias da Secretária de Emprego e
Renda para PSR.
Publicização de todos os atos da Demanda COMAS
conferência municipal e das anteriores
nos meios de alcance geral da população
(como
rádio,
televisão)
para
conhecimento e controle social da
política pública de assistência social.
Regularização do endereço a população Demanda de outra Política Pública
que reside no bairro Chácara Santo
Ângelo (Chácara dos Baianos) e outros
bairros que se encontram na mesma
situação para garantia de acesso aos
serviços.
Prioridade para PSR na Política de
Habitação conforme consta na Política
Nacional para esse público.

Divulgar os serviços existentes na rede X
socioassistencial para que a população
tenha o conhecimento do seu
funcionamento.

Em
andamento

x

Observação

Em 2017 houve solicitação por parte da
Coordenadoria de Habitação de indicação de
nomes para acesso a unidades habitacionais,
dentre estes o público em situação de rua. As
indicações estão em fase de aprovação junto à
Caixa Econômica Federal.
Trata-se de uma ação contínua e permanente,
neste sentido destacam-se as ações desenvolvidas
por toda rede socioassistencial, com ênfase no
trabalho dos CRAS junto aos territórios com
reuniões, grupos, Ações Comunitárias, além do
trabalho realizado pelos conselhos de direitos.
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PROPOSTA
Executada

20

21

22

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

Observação

Publicização de todos os atos e ações Demanda COMAS. Destaca-se a parceria estabelecida com os CRAS e rede socioassistencial para
deliberadas nas Conferências Municipal divulgação nos territórios.
de Assistência Social, pelos meios de
comunicação de alcance geral, nos
grupos
socioeducativos
e
com
informativos nos equipamentos da Rede
da Assistência Social e rede intersetorial,
utilizando linguagem mais simples.
Criação dos Conselhos Gestores nos
X
Ação em fase de estudo e planejamento para
CRAS, CREAS e demais Serviços
implantação.
Socioassistenciais para garantir a
implantação de processos avaliativos e
de gestão a partir de escuta e
participação da população, construindo
estratégias
que
possibilitem
a
participação do usuário quanto a oferta
dos serviços prestados cotidianamente,
prevendo
registro,
para
serem
repassadas a estes conselhos.
Divulgação das reuniões e das Demanda COMAS
deliberações do COMAS em vários
segmentos através de panfletos, folders,
mala-direta,
e-mail,
assim
como
informativos com datas e eventos e
também a ampliação da relação do
referido
conselho
com
outras
organizações e movimentos sociais que
também lutam pela ampliação dos
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PROPOSTA
Executada

23

24

25

direitos sociais.
Liberação e divulgação dos telefones dos X
equipamentos públicos de Mogi das
Cruzes para receberem ligação a cobrar
garantindo o direito de acesso à
participação e à informação do usuário
do SUAS.
Instituir oficinas preparatórias para as X
pré-conferências nos serviços de
atendimento ao usuário da assistência
social, garantindo divulgação dos canais
de participação da sociedade.
Linguagem acessível e clara nas
informações
referentes
ao
cofinanciamento
e
recursos
da
Assistência Social. A divulgação existe,
mas ainda não é acessível aos usuários.

26

Que os trabalhos frente aos usuários x
tenham metodologia participativa e
tragam uma intervenção concreta na
comunidade.

27

Permitir como critério de atendimento
que os moradores da divisa participem
dos serviços da assistência existentes e
há serem implantados, independente da

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

x

Em
andamento

Observação

As informações referentes à aplicação dos
recursos financeiros das diversas esferas são
publicizadas
através
de
decretos,
deliberações, resoluções, editais, e demais
instrumentos de comunicação. Necessidade
de avançar em mecanismos que propiciem
maior entendimento e alcance dos usuários.
Trata-se de uma ação contínua e
permanente, a rede socioassistencial tem
buscado estratégias para possibilitar a
participação dos usuários nos processos de
trabalho.
x

Necessidade de discussão/avaliação regional
envolvendo o Estado e municípios vizinhos.
No município de Itaquaquecetuba e Mogi das
Cruzes, recentemente houve a celebração de um
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PROPOSTA
Executada

localização da residência.

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

28

Criação de disk denúncia municipal para
a pessoa idosa devido à violação de
direitos.

X

29

Criação de disk denúncia municipal para
a pessoa em situação de rua devido à
violação de direitos.

X

30

Criar condições, inclusive financeira, para X
assegurar o acesso e a participação dos
usuários em todos os espaços de
controle social.

31

Garantir na assistência social ônibus
próprio para transporte dos usuários
participarem das atividades e serviços
externos bem como a ampliação da
concessão de vale transporte para os
serviços.

32

Diminuir a idade de acesso gratuito ao Demanda de outra política pública
transporte público municipal do idoso de
65 para 60 anos.

X

Em
andamento

Observação
acordo para regularização administrativa e fiscal,
precisamente envolvendo o bairro Jardim
Margarida.
Existem os serviços – Disque 100 do Ministério
dos Direitos Humanos e ou serviço de Ouvidoria
Municipal, através do nº 156.
Sugestão em fase de análise junto a esta gestão.
Existem os serviços – Disque 100 do Ministério
dos Direitos Humanos e ou serviço de Ouvidoria
Municipal, através do nº 156.
Sugestão em fase de análise junto a esta gestão.
Disponibilizado recurso necessário, sempre que
solicitado pelo COMAS.

O transporte para os usuários é fornecido,
conforme demanda prevista no planejamento
anual dos equipamentos. Não dispomos de
ônibus próprio.
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PROPOSTA
Executada

33

34
35

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Divulgação dos serviços prestados pela x
assistência social por meio de materiais
impressos,
internet,
tv,
fóruns
municipais, garantindo o acesso da
população.
Maior aproximação e interação (diálogo) Demanda COMAS
entre os Conselhos de Políticas Públicas.
Implantação de instrumentais de
x
avaliação em todos os serviços
Socioassistenciais.

36

Criação de conselho participativo da
comunidade por território fomentado Demanda COMAS
pelo COMAS prevendo fiscalização
sistemática
dos
serviços
socioassistenciais.

37

Divulgação do telefone da ouvidoria do
Poder Público respectivo e urna de
sugestões e críticas ao dispor do usuário
nos equipamentos da assistência social.

X

Em
andamento

Observação

Elaboração de materiais informativos para as
campanhas, divulgação por meio de matérias na
mídia escrita e falada, atualização do site da
prefeitura com introdução de carta de serviços.
Faz-se necessária a ampliação destas ações.

As avaliações ocorrem informalmente com
levantamento junto aos usuários durante a
realização as atividades.
Relatórios encaminhados pela Ouvidoria,
representam mecanismos de avaliação.

A divulgação da ouvidoria, bem como demais
canais de participação e/ou denúncia são
amplamente divulgados. No ano de 2017 uma
unidade da móvel ouvidoria esteve presente no
CRAS Cesar de Souza. A urna de sugestões e
críticas não foi implantada, porém são utilizadas
outras formas de avaliação e participação da
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PROPOSTA
Executada

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

Observação
população.
Em avaliação a implantação de urnas para uso dos
equipamentos da SEMAS.

38

Ampliar
divulgação
dos
serviços
executados nos equipamentos da
Assistência.

39

Criação de canal de comunicação com a
população para avaliação do serviços e
sugestões.

x

A avalição e participação dos usuários ocorre nos
espaços instituídos nos serviços como: grupos,
encontros, ações comunitárias, dentre outros. No
entanto ainda precisa avançar na implantação de
novos espaços e constituição de espaços formais.
Em avaliação a implantação de urnas para uso
dos equipamentos da SEMAS.

40

Ampliar articulação intersetorial entre as
políticas
públicas
e
sociedades
organizadas.
Integração da rede social em reuniões x
sistemáticas territoriais.
Efetivar a participação popular em todas
as etapas da elaboração do orçamento
com prestação de contas nos bairros.

X

Os diálogos intersetoriais acontecem conforme as
ações e demandas apresentadas pela equipe
SEMAS.
Realizadas reuniões sistemáticas nos territórios
de abrangência dos CRAS.

41
42

x

Intensificação da divulgação da ferramenta
VISUAS junto a rede, apresentação do trabalho da
assistência social no legislativo, participação em
eventos, reuniões com outras políticas públicas,
dentre outras atividades.

No primeiro ano de governo é elaborado o
Plano Plurianual – PPA, com realização de
audiências
públicas
contemplando
a
participação popular com definição das metas
9
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PROPOSTA
Executada

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

Observação

do Plano de Governo. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias –LDO, contempla as metas
estabelecidas no PPA e as diretrizes de gastos
orçamentários, sendo realizada audiências
pública na Câmara Municipal com prestação
de contas e discussão do orçamento. Está
previsto para o ano de 2017 a realização de
Audiências Públicas durante a elaboração da
LDO na Prefeitura Municipal.
43

44

45

Criação de uma cartilha do SUAS com
acesso pessoas com deficiência (braile,
dvd e áudio) contendo informações
claras e de fácil entendimento
juntamente com a divulgação em outros
meios de comunicação.
Criação de equipe de vigilância
socioassistencial
referenciada
nos
territórios, com a participação dos
usuários.
Participação dos trabalhadores nas
reuniões do COMAS – Conselho
Municipal de Assistência Social de forma
a repassar as informações aos demais
trabalhadores.

X

X

Esta demanda será avaliada para execução futura,
através de parcerias, pois a administração pública
está com diversas dificuldades orçamentárias,
fatores que impedem um custeio total para a
produção
destes
materiais,
considerados
fundamentais às pessoas com deficiência.
A Vigilância Socioassistencial encontra-se em fase
de reestruturação no município, está alocada no
órgão gestor, entretanto existe planejamento de
ações territoriais.

x
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PROPOSTA
Executada

46

47

48

49

50

51
52

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Adequação dos benefícios de acordo Demanda de outra Política Pública
com o Estatuto do Idoso, principalmente
em relação ao transporte.
Divulgação das atribuições, calendário Demanda COMAS e demais conselhos
locais e horários das reuniões e funções
dos Conselhos Municipais.
Divulgação e ampliação dos serviços
X
socioassistenciais, programas, benefícios
através de cartilha e mídia.

Em
andamento

Observação

Elaboração de materiais informativos para as
campanhas, divulgação por meio de matérias na
mídia, atualização do site da prefeitura com
introdução de carta de serviços.
Necessidade de criação de cartilhas para a
população.
Criação de Fórum Municipal de O Fórum deve se constituir enquanto espaço de representação dos trabalhadores em suas diversas
Assistência Social dos Trabalhadores e formas de organização, seja associações de categoria, conselhos de fiscalização do exercício profissional,
entre outras, garantindo a discussão, reflexão e posicionamento em defesa do Sistema Único de
usuários do SUAS.
Assistência Social. Neste sentido sua criação não deve estar atrelada ao órgão gestor.
Articulação do município para a oferta do
x
programa “Bom Prato” no distrito de
Jundiapeba.
Criação benefício de transferência de
x
renda municipal.
Ampliação
dos
Benefícios
de Competência de outras esferas de governo
transferência de renda FEDERAL e
estadual.

Realizado articulação com o Governo do Estado,
tendo sido inclusive formalizado a solicitação,
aguardando análise e avaliação.
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PROPOSTA
Executada

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

53

Ampliação dos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculo de criança e
adolescentes, jovens e adultos (18 à 59
anos) e idosos.

54

Identificar nas ruas que estão na divisa x
de municípios as pessoas que tem
dificuldade para acessar os serviços
públicos.
Oferta da modalidade “república” para
x
atendimento da população em situação
de rua.
Criação benefício de transferência de Proposta repetida, vide item 51.
renda municipal.
Adequação das entidades quanto à
alimentação, fornecimento de itens de
higienização, material e local para
lavagem de roupas, quantidade e
qualidade do atendimento, respeito à
dignidade e crença religiosa, direito de ir
e vir dos usuários, com aumento de
recurso nas três esferas.

55

56
57

x

Em
andamento

x

Observação
Realizada ampliação dos SCFV para crianças e
adolescentes no território do CRAS Vila Nova
União e CRAS Layr. Em fase de análise do Edital de
Chamamento Público para implantação de novo
SCFV para crianças e adolescentes (125 vagas) em
territórios que apresentem maior demanda e
ausência de serviços. Implantação de SCFV de
idosos no Bairro Vila Industrial e Cesar de Souza
(60 vagas)
O CRAS Centro realiza ações nos territórios de
divisa e rurais com mobilização e divulgação do
serviço. Para tanto tem estabelecido parcerias
com a rede local.

Com as ações de monitoramento do órgão gestor
as
questões
citadas
são
objeto
de
acompanhamento contínuo e sistemático das
equipes com objetivo de superação e melhoria na
qualidade do atendimento. Com relação ao
aumento do recurso, em 2017 foi possível a
revisão do valor do recurso municipal e estadual.
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PROPOSTA
Executada

58

59

60

61

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Implantação de serviços de inclusão no
x
mercado de trabalho articulação da
política de assistência social com outras
políticas: trabalho e renda. Exemplo:
frente de trabalho, emprega Mogi das
Cruzes, empresas, etc... com olhar
diferenciado para população em situação
de rua e para os jovens egressos do
serviço de acolhimento.
Asfaltar a Estrada do Pium, via de acesso Demanda de outra Política Pública.
ao Jd. Josely. Executar o saneamento
básico e investir na infraestrutura urbana
da região do Piatã, além das instalações
de Posto Policial no bairro e de unidade
de Pronto Atendimento 24 horas.
Ampliar a oferta de transporte público
para os bairros mais distantes.
Ampliar as equipes dos CRAS, com
x
implantação de equipes volantes,
objetivando maior cobertura dos bairros
distantes.
Ampliação de vagas nos Serviços de x
Convivência e Fortalecimentos de
Vínculos e garantia de atendimento em
todas as faixas etárias.

Em
andamento

Observação
Ocorreram a oferta de cursos profissionalizantes,
desenvolvidos pela Secretaria de Assistência
Social voltado a população em situação de rua e
adolescentes
do
Serviço
de
Medidas
Socioeducativas, porém não foi possível efetivar
parcerias mais concretas com programas de
trabalho e renda. Cabe destacar as ações pontuais
e articulações que são desenvolvidas pelos
serviços.

Realizada ampliação dos SCFV para crianças e
adolescentes no território do CRAS Vila Nova
União e CRAS Layr. Em fase de análise do Edital de
Chamamento Público de novo SCFV para crianças
e adolescentes (125 vagas) em territórios que
apresentem demanda e ausência de serviços.
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PROPOSTA
Executada

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

Observação

62

Garantia de transporte para acesso aos
Serviços
de
Convivência
e
Fortalecimentos de Vínculos.

63

Garantir uma porcentagem obrigatória
mínima
de
5%
destinada
ao
financiamento da Assistência Social nos
três entes Federativos.

x

Em 2017 ocorreu ampliação do valor
destinado ao cofinanciamento dos serviços,
no entanto ainda não atingiu o percentual de
5% do orçamento. Com relação as demais
esferas, a proposta foi encaminhada para
Conferência Estadual.

64

Implantação de Centro Dia para Pessoas
com Deficiência no município, conforme
a demanda apresentada e com
transporte garantido pelo serviço.
Adesão Municipal ao Benefício de
Prestação Continuada BPC Escola e
Trabalho, com divulgação desses
programas
e
capacitação
dos
funcionários envolvidos.
Que o município assuma a administração
direta de um Serviço de Acolhimento
para Adultos e Famílias.
Criação de um programa Municipal e/ou
Estadual e/ou Federal em parceria com a
Secretaria (Ministérios) do Trabalho de
incentivo ao mundo do trabalho. Público

x

Planejamento para implantação no ano de 2018.

x

A legislação estabelece o prazo para adesão até
final de 2017.

65

66

67

x

x

x
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PROPOSTA
Executada

68

69

70

71

alvo: 1)- pessoas desempregadas
(trabalho informal) 2)- de baixa
escolaridade 3)- adolescentes – primeiro
emprego 4) – maiores de 40 anos 5)
Pessoa em situação de rua.
O fim da terceirização dos serviços da
Assistência Social.

Regulamentação
dos
benefícios
eventuais através de Lei Municipal com
previsão de recurso orçamentário, no
que se refere à situação de calamidade
pública, auxílio alimentação, auxílio
natalidade e auxílio mortalidade.
Manutenção da Guarda Municipal sem
rotatividade e com capacitação ampla de
forma que não haja interferência na
proposta de trabalho da equipe do
Centro POP.

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

x

x

x

Observação

A Política de Assistência Social prevê o
estabelecimento de parceria com as entidades
sociais para o desenvolvimento dos serviços. O
município cumpre as legislações com execução
direta dos serviços desenvolvidos nos CRASCREAS e Centro POP.
Estabelecida comissão de trabalho estando na
fase de encaminhamento ao COMAS para análise
e deliberação.

Foram realizadas ações de capacitação conforme
já mencionado em outra proposta, além das
constantes ações pontuais realizada pelo Centro
Pop. Quanto a diminuição da rotatividade não é
de competência exclusiva da Secretaria de
Assistência Social.

Recursos municipais, estaduais e federais Demanda de outra Política Pública
e articulação para acesso ao mercado de
trabalho e cursos profissionalizantes.
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PROPOSTA
Executada

72

Articulação nas três esferas para a
garantia de uma participação dentro do
princípio da equidade de grupos como
egressos do sistema prisional e
socioeducativo, pessoas em situação de
rua, pessoas com deficiência, etc.

73

Necessidade de profissionais em número
suficiente para suprir a demanda (nos
CRAS, CREAS, Centro Pop e Entidades).

74

Retorno
dos
cursos
no
CRAS,
considerando a questão da convivência,
não somente da geração de renda.
Ampliação de Conselhos Tutelares para
quatro unidades no município com a
possibilidade de posteriores ampliações,
de acordo com o crescimento
populacional.
Emergencialmente, no caso de não ser
possível a imediata ampliação ou
alteração dos lugares dos CRAS, fazer
adequação do transporte público para
que o acesso seja mais fácil aos
equipamentos.

75

76

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

Observação

x

Trata-se de uma ação contínua e
permanente, neste sentido destaca-se as
ações desenvolvidas por toda rede
socioassistencial e demais políticas públicas,
com ênfase no trabalho realizado pelos
conselhos de direitos.

x

Estudos para composição das equipes nos
equipamentos.

x

x

x

Em fase de estudos
georreferenciamento.

em

relação

ao
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PROPOSTA
Executada

77

78

79

80

81

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

Observação

Intensificar as articulações intersetoriais x
(rede de Saúde, Educação, Transportes,
Habitação).
Benefícios concedidos considerando o Proposta foi encaminhada para Conferência Estadual.
critério de idade para pessoa idosa, de
acordo com o Estatuto do Idoso (a partir
dos 60 anos), e não a partir de 65 anos,
como é atualmente.
Garantir vale transporte para as pessoas
x
O vale transporte é fornecido pelo Centro Pop.
em situação de rua possibilitando a
Quanto aos serviços de acolhimento foi solicitado
busca de trabalho.
a inclusão deste item no Plano de Trabalho de
modo que pudessem realizar a compra e o
fornecimento do mesmo.
Legislação municipal que regulamente
X
Em fase de encaminhamento (estudos de
cargos, salários dos trabalhadores do
custos/serviços).
SUAS, bem como despesas, sendo que a
subvenção orçamentária atenda às
necessidades dos serviços executados
conforme a legislação.
Ampliar orçamento federal, estadual e Proposta foi encaminhada para Conferência Estadual.
municipal para atender as exigências
previstas no reordenamento dos serviços
considerando que o atual orçamento não
garante a ampliação e organização
exigida pelo reordenamento do serviço.
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PROPOSTA
Executada

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

82

Criação de programa de transferência de
renda municipal.
Proposta repetida, vide item 51.

83

Realização de audiências públicas
territorializadas para apresentação do
orçamento da Política de Assistência
Social e construção de planejamento.
Realização de audiências públicas no Demanda do legislativo.
legislativo para discussão de partilha do
recurso com participação popular.
Ampliar o número de vagas e de
instituições de longa permanência para
idosos.

84

85

86

Franca expansão dos serviços e projetos
ofertados às crianças, adolescentes e
jovens tendo em vista a crescente
demanda reprimida (parceria com Jovem
Aprendiz).

87

Atendimentos em casos de calamidade x
devem ter claros as ações emergenciais
providas por cada política (plano
integrado)
garantindo
todas
as
necessidades da família (s) atingida (s).

Em
andamento

x

Observação

Proposta a ser implantada no segundo semestre
de 2017 e tornar-se anual.

x

Em fase de análise do Edital de Chamamento
público para Implantação.

x

Realizada ampliação dos SCFV para crianças e
adolescentes no território do CRAS Vila Nova
União e CRAS Layr. Em fase de análise do Edital de
Chamamento público para implantação de novo
SCFV para crianças e adolescentes (125 vagas) em
territórios que ainda não existem os serviços.
O Município mantém o Plano “Operação Verão”,
envolvendo diversas Secretarias, entre elas, a
SEMAS, para atendimento a situações de
calamidade.
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PROPOSTA
Executada

88

89

90

91

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

Criação de um programa de caráter Não foi possível a compreensão da proposta.
emergencial cujo valor mínimo seja de
R$ 500,00 em parcela única a ser
repassado em situação específica.
Diminuir a burocracia em relação à
x
documentação
apresentada
pelas
entidades.

Rever os critérios de situações Proposta suprimida na Conferência Municipal
prioritárias atribuindo ao técnico
responsável pelo serviço a autonomia de
avaliar as demandas do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos. (SUPRIMIR)6 abstenções.
Implementação de jornada de 30 horas
x
semanal para todos os trabalhadores
SUAS,
sem
redução
de
salário/vencimento, considerando a
rotina e a complexidade dos serviços
prestados, o nível de conhecimento e
experiências exigidos, a responsabilidade
pela tomada de decisões e suas
consequências, a ser encaminhado ao
Prefeito Municipal para a propositura do
projeto de lei.

Observação

Os processos instituídos até o momento visam
cumprir as exigências legais para a administração
pública. Em andamento o processo de
regulamentação para atender as diretrizes
estabelecidas pela Lei 13019.

Para efetivação desta proposta no âmbito do
município, faz-se necessária a aprovação em
outras esferas.
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PROPOSTA
Executada

92

93

94

95

Vinculação trabalhista exclusivamente de
acordo com a Consolidação das Leis
Trabalhistas, sem precarização das
relações
de
trabalho, para
os
trabalhadores
das
entidades,
regulamentação dos processos seletivos
para ingresso, com ampla divulgação e
definição de função com fiscalização do
COMAS, participação órgão gestor da
secretaria municipal de assistência social,
e da entidade garantindo relações
estáveis
de
trabalho,
a
ser
regulamentado no município de Mogi
das Cruzes.
Equiparação salarial e de carga horária
entre os trabalhadores SUAS conforme a
função, tanto nos serviços de execução
direta e indireta.
Garantia das equipes de referência
prevista na NOB/RH/SUAS em todos os
serviços socioassistencias.
Ampliação das equipes de referência de
todos os serviços socioassistenciais,
levando-se
em
consideração
as
demandas específicas de cada território
e o número de famílias e pessoas
referenciadas.

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Em
andamento

X

Observação
O Edital de Chamamento Público estabelece as
diretrizes para a contratação e RH.
Não ocorreu a instituição formal de processo
seletivo municipal por parte da SEMAS, porém
foram
realizadas
orientações
à
rede
socioassistencial quanto ao processo de
contratação, a exemplo podemos citar as
exigências contidas no Edital de Chamamento
Público. A proposta foi apresentada pelo órgão
gestor ao COMAS para avaliação, entretanto foi
avaliada a partir do enfoque de caracterizar-se
como ingerência por parte da SEMAS junto à rede
socioassistencial.

x

x

x
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PROPOSTA
Executada

96

97

Servidores Públicos concursados nos
cargos de acordo com a NOB/RH/SUAS.
Implementação do Plano de Carreira,
cargos e salários no nível para a Política
de Assistência Social com garantia de
participação dos trabalhadores em sua
formulação. Os PCCS devem estimular o
constante
aperfeiçoamento,
a
qualificação e a formação profissional, no
sentido de melhorar a qualidade dos
serviços socioassistenciais e permitir a
progressão de carreira ininterrupta dos
trabalhadores do SUAS.
Autorização
de
participação
dos
servidores e trabalhadores do SUAS em
cursos de capacitação, seminários,
Congressos, cursos de pós-graduação
(especialização, mestrado e doutorado),
dentre outros, no horário de trabalho
sem prejuízo de qualquer direito previsto
no Estatuto do Servidor ou na
Consolidação das Leis Trabalhistas,
levando-se em consideração que os
conhecimentos adquiridos refletiram
diretamente na qualidade do trabalho
prestado à municipalidade.

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

x

Em
andamento

Observação

Com relação aos servidores públicos, os
mesmos cumprem o Plano de Carreira da
Prefeitura Municipal, com relação à proposta
para os demais trabalhadores do SUAS,
necessita de estudos pois envolve
trabalhadores da esfera particular.

x

As liberações acontecem conforme solicitações
dos colaboradores, de modo que não ocorram
prejuízos ao andamento dos serviços.
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PROPOSTA
Executada

98

99

Padronização das orientações do DRH
das condutas a serem tomadas pelos
servidores de forma uniforme, prezandose assim a impessoalidade que deve
nortear a Administração Pública.
Contratação de empresa qualificada para
dar supervisão técnica continuada para
os trabalhadores do SUAS.

100 Padronização dos serviços prestados

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

30 horas semanais, sem redução salarial
para os profissionais que executam a
mesma função no SUAS.

Observação
As orientações e procedimentos são emanados
pela Secretaria Municipal de Gestão e compete às
demais Secretarias o cumprimento.

x

Realizada supervisão técnica dos CRAS-CREAS e
Serviços de Acolhimento Institucional de crianças
e adolescentes.

x

Com
o
reordenamento
dos
serviços,
referenciamento aos CRAS e acompanhamento da
equipe de monitoramento, foi possível avançar
nas ações de padronização de metodologias,
formas de acesso. Quanto as questões
relacionadas ao RH, o Edital de Chamamento
Público estabelece as diretrizes.

pelas
entidades
sociais:
nível
metodológico, salarial, nível de RH,
forma de contratação e forma de acesso
com o usuário).

101 Equiparação da jornada de trabalho de

Em
andamento

x

Para efetivação desta proposta no âmbito do
município, faz-se necessária a aprovação em
outras esferas. Destaca-se que a presente
proposta foi encaminhada para Conferência
Estadual.
22
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PROPOSTA
Executada

102 Adequação

salarial equivalente a
categoria de nível superior para os
agentes sociais.
x
103 Promover reuniões intersetoriais.
104 Ampliação da divulgação dos serviços, x
programas e projetos da Assistência
Social
nos
diversos
meios
de
comunicação,
utilizando
linguagem
acessível à população.
105 Propiciar capacitação e mais informações x
aos trabalhadores do SUAS e outras
políticas sobre os programas e serviços
da assistência social.

106 Contratar,

sob
responsabilidade
municipal, um profissional da área
jurídica, para orientação jurídico-social
aos usuários /profissionais, da política de
assistência social.
107 Regulamentar os benefícios eventuais
através de Lei Municipal e Estadual, no
que se refere a situações de calamidade
pública, auxílio alimentação, auxilio
natalidade, auxilio mortalidade e
situações
de
vulnerabilidades
temporárias. Garantir a continuidade
destes
benefícios
com
tempo

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

x

Em
andamento

Observação

Elaboração de materiais informativos para as
campanhas, divulgação por meio de matérias na
mídia escrita e falada, atualização do site da
prefeitura com introdução de carta de serviços.

x

x

Estabelecida comissão de trabalho estando na
fase de encaminhamento ao COMAS para análise
e deliberação no que diz respeito ao município.
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PROPOSTA
Executada

determinado
e
critérios
préestabelecidos pelo município/Estado.
108 Melhor divulgação e articulação dos x
benefícios
e
programas
socioassistenciais, através dos meios de
comunicação em massa. (Rádio e TV) e
nos equipamentos e serviços da rede
socioassistenciais.
109 Divulgação e adequação dos benefícios x
funerais e garantia de transportes aos
familiares.

110 Ampliação de vagas de acolhimento em

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

Elaboração de materiais informativos para as
campanhas, divulgação por meio de matérias na
mídia, atualização do site da prefeitura com
introdução de carta de serviços. Divulgação nos
serviços socioassistenciais.
.

x

Instituições de Longa Permanência para
idosos.

111 Implantação

e
ampliação
de
equipamentos com oferta de serviços
para atendimento de PSR, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, Idosos, nos bairros em que não
há cobertura de atendimento de acordo
com o diagnóstico socioterritorial do
município.

Observação

Em
andamento

x

Em fase de análise do Edital de Chamamento
Público para Implantação do Serviço de
Acolhimento ILPI para Idosos (20 vagas).
Realizada a implantação do Centro dia para
Idosos, do Programa Vila Dignidade, ampliação
dos SCFV para crianças e adolescentes no
território do CRAS Vila Nova União e CRAS Layr.
Implantação de SCFV de idosos no Bairro Vila
Industrial e Cesar de Souza (60 vagas) Em fase de
análise do Edital de Chamamento Público para
Implantação de novo SCFV para crianças e
adolescentes (125 vagas) em territórios que
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PROPOSTA
Executada

112 Aumento de previsão orçamentaria nos
âmbitos Municipal, Estadual e Federal
para a pasta Assistência Social.

SITUAÇÃO
Executada
Não
parcialmente Executada

X

Em
andamento

Observação
apresentem maior demanda e ausência de
serviços, do Serviço de Acolhimento ILPI para
Idosos (20 vagas) e República para Jovens (12
vagas). Previsão de implantação de novos serviços
para 2018.

Em 2017 ocorreu ampliação do valor
destinado ao cofinanciamento dos serviços
em âmbito municipal. Com relação as demais
esferas a proposta foi encaminhada para
Conferência Estadual.
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Devolutiva Pré Conferência “ Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”
Território: CRAS VILA NOVA UNIÃO
Considerações:
Foram realizadas a avaliação pelo órgão gestor acerca das propostas dos grupos de trabalho aprovadas na plenária final, relacionadas as
prioridades para o território, com relação as propostas encaminhadas para a município solicitamos que seja consultado o documento com as
devolutivas das deliberações da Conferência Municipal, o mesmo se aplica as prioridades para o Estado e União.
Dimensões

Prioridades para o
território

Dignidade
Humana e Justiça
Social: princípios
fundamentais
para a
consolidação do
SUAS

Ter um atendimento de

Participação
social como
fundamento do
SUAS

Maior divulgação das
Conferências e que nas
mesmas seja usada uma
linguagem mais simples.

qualidade em todos os
serviços

de

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a

Situação
Em
andament
Observação
o
x
Todas as ações desenvolvidas buscam
a
melhoria
e
qualidade
no
atendimento.

assistência

social, enquanto direito de
cidadania.

Primazia da
Não houve proposta
responsabilidade
do Estado: por
um SUAS Público
e Republicano
Qualificação do Não houve proposta
trabalho no SUAS

x

O planejamento da conferência tem
levado
em
consideração
os
apontamentos
da
população,
especialmente os relacionados a
linguagem.
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Dimensões
Assistência Social
é direito

Prioridades para o
território
Não houve proposta

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a

Situação
Em
andament
o

Observação
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Devolutiva Pré Conferência “ Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”
Território: CRAS CENTRO REGIÃO CENTRAL

Considerações:
Foram realizadas a avaliação pelo órgão gestor acerca das propostas dos grupos de trabalho aprovadas na plenária final, relacionadas as
prioridades para o território, com relação as propostas encaminhadas para a município solicitamos que seja consultado o documento com as
devolutivas das deliberações da Conferência Municipal, o mesmo se aplica as prioridades para o Estado e União.
Situação
Dimensões
Prioridades para o território
Executada
Não
Em
Executad
parcialment Executad andament
Observação
a
e
a
o
Dignidade
x
Houveram importantes iniciativas
Atendimento digno a todos os
Humana e
neste
sentido,
inclusive
com
usuários, independente de
Justiça Social: orientação sexual, crença
acolhimentos nos serviços, porém
princípios
ainda existe a necessidade de avançar
religiosa, raça/etnia, gênero,
fundamentais faixa etária.
nesta discussão com toda a rede
para a
socioassistencial.
consolidação Capacitação e sensibilização
x
Ocorreram momentos de formação
do SUAS
ampliada com a participação de
da Guarda Civil Metropolitana
profissionais
da
SEMAS
para
e demais Secretarias para
apresentação
da
política
de
assistência
atendimento digno e ético
social, especialmente quanto ao
dos
grupos
vulneráveis,
atendimento à população em situação
principalmente pessoas em
de rua. Além destes momentos
situação de rua.
ocorreram reuniões frente as situações
pontuais.
Em 2017 ocorreu ampliação do
Investimento, ampliação e x
serviço nos bairros Vila Industrial e
qualificação nos serviços de
Cesar de Souza, totalizando 60 vagas.
convivência para a pessoa
idosa.
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Dimensões

Prioridades para o território
Melhor
acompanhamento
dos técnicos aos usuários das
instituições.
Criação de uma república
para pessoas em situação de
rua.
Custear vagas sociais em
hotéis do município no
período de inverno para
pessoas em situação de rua.
Republica para jovens e
adolescentes egressos de
serviço de acolhimento.

Executad
a

Executada
parcialment
e

Situação
Não
Em
Executad andament
Observação
a
o
x
Trata-se de uma ação contínua o
trabalho desenvolvido pela equipe de
monitoramento da SEMAS, tem
possibilitado trabalhar as questões
relacionados ao processo de trabalho.
x
x

x

para

X

Oferta
da
modalidade
“república” para atendimento
da população em situação de
rua;

x

Casa de
idosos.

Participação
social como
fundamento do
SUAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

passagem

Entretanto foram planejadas ações
para o período de inverno com
ampliação de vagas nos serviços de
acolhimento existentes no município.
Em fase de análise do Edital de
Chamamento
Público
para
implantação de novo de República
totalizando 12 vagas.
O atendimento à população idosa é
realizado por meio dos serviços de
acolhimento ILPI. Em fase de análise
do Edital de Chamamento Público
para implantação de novo com 20
vagas.
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Dimensões

Prioridades para o território

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Adequação das entidades
quanto
à
alimentação,
fornecimento de itens de
higienização, material e local
para lavagem de roupas,
quantidade e qualidade do
atendimento,
respeito à
dignidade e crença religiosa,
direito de ir e vir dos usuários,
com aumento de recurso nas
três esferas.
Criação do conselho gestor
nos serviços; para gerenciar
os programas e serviços
ofertados.
Melhor
divulgação
das Demanda COMAS
reuniões e das deliberações
do conselho de assistência
social em vários segmentos,
através
de
panfletos,
foolders, mala-direta, emails,
informativos de datas e
eventos
com
linguagem
acessível a todos.

Situação
Não
Em
Executad andament
Observação
a
o
x
Com as ações de monitoramento do
órgão gestor as questões citadas são
objeto de acompanhamento contínuo e
sistemático das equipes, com objetivo
de superação e melhoria na qualidade
do atendimento. Com relação ao
aumento do recurso, em 2017 foi
possível a revisão do valor do recurso
municipal e estadual.

X

Ação em fase de estudo
planejamento para implantação.

e
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Dimensões

Prioridades para o território
Criação de disk denúncia
municipal para a pessoa idosa
devido à violação de direitos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

X

Criação de disk denúncia
municipal para a pessoa em
situação de rua devido à
violação de direitos.

X

Garantir na assistência social,
ônibus
próprio
para
transporte
dos
usuários
participarem das atividades e
serviços externos.
Implantação de serviços de
inclusão no mercado de
trabalho
articulação
da
política de assistência social
com outras políticas: trabalho
e renda. exemplo: frente de
trabalho, emprega mogi,
empresas, etc..... com olhar
diferenciado para população
em situação de rua e para os

Não
Executad
a
X

X

Situação
Em
andament
o

Observação
Existem os serviços – Disque 100 do
Ministério dos Direitos Humanos e ou
serviço de Ouvidoria Municipal,
através do nº 156.
Sugestão em fase de análise junto a
esta gestão.
Existem os serviços – Disque 100 do
Ministério dos Direitos Humanos e ou
serviço de Ouvidoria Municipal,
através do nº 156.
Sugestão em fase de análise junto a
esta gestão.
O transporte para os usuários é
fornecido, conforme demanda prevista
no
planejamento
anual
dos
equipamentos. Não dispomos de
ônibus próprio.
Ocorreram a oferta de cursos
profissionalizantes,
desenvolvidos
pela Secretaria de Assistência Social
voltado a população em situação de
rua e adolescentes do Serviço de
Medidas Socioeducativas, porém não
foi possível efetivar parcerias mais
concretas com programas de trabalho
e renda. Cabe destacar as ações
pontuais e articulações que são
desenvolvidas pelos serviços.
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Dimensões

Prioridades para o território
jovens egressos do serviço de
acolhimento.

Primazia da
responsabilida
de do Estado:
por um SUAS
Público e
Republicano

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a

Situação
Em
andament
o

Observação

Diminuir a idade de acesso Proposta foi encaminhada para Conferência Estadual.
gratuito ao transporte público
do idoso de 65 para 60anos.
Divulgação
dos
serviços X
Elaboração de materiais informativos
prestados pela assistência
para as campanhas, divulgação por
social por meio de materiais
meio de matérias na mídia escrita e
impressos, internet, tv, fóruns
falada, atualização do site da
municipais, garantindo o
prefeitura com introdução de carta de
acesso da população.
serviços.
Faz-se
necessária
a
ampliação destas ações.
X
Em 2017 ocorreu ampliação do valor
Aumento
dos
recursos
destinado ao cofinanciamento dos
municipais,
estaduais
e
serviços em âmbito municipal. Com
federais para a melhoria de
relação as demais esferas, a proposta
acesso aos serviços e do
foi encaminhada para Conferência
atendimento;
Estadual.
Recursos
municipais,
estaduais e federais e
articulação para acesso ao
mercado de trabalho e cursos
profissionalizantes;

x

Ocorreram a oferta de cursos
profissionalizantes,
desenvolvidos
pela Secretaria de Assistência Social
voltado a população em situação de
rua e adolescentes do Serviço de
Medidas Socioeducativas, porém não
foi possível efetivar parcerias mais
32

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

Dimensões

Qualificação
do trabalho no
SUAS

Prioridades para o território

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a

Situação
Em
andament
o

Articulação nas três esferas
para a garantia de uma
participação
dentro
do
princípio da equidade de
grupos como egressos do
sistema
prisional
e
socioeducativo, pessoas em
situação de rua, pessoas com
deficiência, etc.
Necessidade de profissionais
em número suficiente para
suprir a demanda (nos CRAS,
CREAS, Centro Pop e
Entidades);
Capacitação constante dos
trabalhadores para a garantia
de um trabalho eficiente e
digno;

X

Necessidade de profissionais
em número suficiente para
suprir a demanda (nos cras,
creas,
centro
pop
e

x

Observação
concretas com programas de trabalho
e renda. Cabe destacar as ações
pontuais e articulações que são
desenvolvidas pelos serviços.
O Plano Decenal Nacional
diretrizes para este princípio.

traz

X

X

Ação contínua e permanente
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Dimensões

Prioridades para o território
entidades).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a

Garantir a valorização e a
qualificação do trabalhador
da assistência nos serviços
socioassistenciais.
Garantia
dos
direitos
trabalhistas nas entidades
sociais.

Transparência no processo

Observação

X

Ação contínua e permanente

X

O Edital de Chamamento Público
estabelece as diretrizes para a
contratação e RH.

x

Adequação
salarial
equivalente a categoria de
nível superior para os agentes
sociais.
Padronização dos serviços
prestados pelas entidades
sociais: nível metodológico,
nível salarial, nível de rh,
formas de contratação e
formas de acesso pelo
usuário;

Situação
Em
andament
o

x

Com o reordenamento dos serviços,
referenciamento
aos
CRAS
e
acompanhamento da equipe de
monitoramento, foi possível avançar
nas ações de padronização de
metodologias, formas de acesso.
Quanto as questões relacionadas ao
RH, o Edital de Chamamento Público
estabelece as diretrizes.
O Edital de Chamamento Público
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Dimensões

Prioridades para o território
seletivo nas entidades sociais;

Acolhimento para mulheres
em vulnerabilidade social e
situação de rua

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

x

Não
Executad
a

Situação
Em
andament
o

Observação
estabelece as diretrizes para a
contratação e RH. Não ocorreu a
instituição formal de processo seletivo
municipal por parte da SEMAS,
porém foram realizadas orientações à
rede socioassistencial quanto ao
processo de contratação, a exemplo
podemos citar as exigências contidas
no Edital de Chamamento Público. A
proposta foi apresentada pelo órgão
gestor ao COMAS para avaliação,
entretanto foi avaliada a partir do
enfoque de caracterizar-se como
ingerência por parte da SEMAS junto
à rede socioassistencial.
Existência do acolhimento para
mulheres e famílias. Em fase de
estudo para o ano de 2018 do serviço
de acolhimento não sigiloso.

Reordenamento
do Não foi possível compreender a proposta.
acolhimento para mulheres
vítimas de violência.
Garantir ou criar um fórum da O Fórum deve se constituir enquanto espaço de representação dos em suas diversas
assistência social.
formas de organização, seja associações de categoria, conselhos de fiscalização do
exercício profissional, entre outras, garantindo a discussão, reflexão e posicionamento em
defesa do Sistema Único de Assistência Social. Neste sentido sua criação não deve estar
atrelada ao órgão gestor.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Devolutiva Pré Conferência “ Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”
Território: CRAS CENTRO TERRITÓRIO PIATÂ
Considerações:
Foram realizadas a avaliação pelo órgão gestor acerca das propostas dos grupos de trabalho aprovadas na plenária final, relacionadas as
prioridades para o território, com relação as propostas encaminhadas para a município solicitamos que seja consultado o documento com as
devolutivas das deliberações da Conferência Municipal, o mesmo se aplica as prioridades para o Estado e União.

Dimensões
Dignidade
Humana e
Justiça Social:
princípios
fundamentais
para a
consolidação
do SUAS

Prioridades para o território
Ampliação da rede
socioassistencial, com a
criação de novos projetos
sociais.

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a

Criação de um centro de
convivência para idosos
(Centro Dia)

X

Implantar um centro de
convivência para deficientes
físicos e intelectual.

X

Situação
Em
andament
Observação
o
X
Em fase de análise do Edital de
Chamamento
Público
para
implantação de novo SCFV para
crianças e adolescentes (125 vagas)
em territórios que apresentem maior
demanda e ausência de serviços.
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Dimensões

Prioridades para o território

Participação
social como
fundamento do
SUAS

Permitir como critério de
atendimento que os moradores
da divisa participem dos
serviços
da
assistência
existentes
e
há
serem
implantados
independentemente
da
localização da residência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a
X

Ampliação dos serviços de
convivência e fortalecimento
de vínculo de criança e
adolescentes, jovens e adultos
(18 à 59 anos) e idosos.
Criação do disque denúncia
no municipal para a violação
de direito da pessoa idosa.

X

Criação do Conselho Gestor
nos Serviços.

x

Implantação de serviços de
inclusão no mercado de
trabalho – Jovem Aprendiz.

x

X

Situação
Em
andament
o

Observação
Necessidade de discussão/avaliação
regional envolvendo o Estado e
municípios vizinhos.
No município de Itaquaquecetuba e
Mogi das Cruzes, recentemente houve
a celebração de um acordo para
regularização administrativa e fiscal,
precisamente envolvendo o bairro
Jardim Margarida.

Existem os serviços – Disque 100 do
Ministério dos Direitos Humanos e ou
serviço de Ouvidoria Municipal,
através do nº 156.
Sugestão em fase de análise junto a
esta gestão.
Ação em fase de estudo e
planejamento para implantação.
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Dimensões

Primazia da
responsabilida
de do Estado:
por um SUAS
Público e
Republicano

Prioridades para o território

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a

Situação
Em
andament
o

Observação

Identificar nas ruas que estão x
O CRAS Centro realiza ações nos
na divisa de municípios as
territórios de divisa e rurais com
pessoas que tem dificuldade
mobilização e divulgação do serviço.
para acessar os serviços
Para tanto tem estabelecido parcerias
públicos
com a rede local.
Criação de consórcio regional Necessidade de discussão regional envolvendo o Estado, ainda não foi efetivada.
para gestão dos serviços
públicos (de Assistência
Social, Saúde e Educação) nas
divisas de município.
Garantia de 5% do recurso
nas 3 esferas para o SUAS.

x

Regulamentação do benefício
eventual para calamidade
pública com garantia de
recursos nas 3 esferas.

x

Regulamentação dos
benefícios de auxílio
natalidade e funeral com
garantia de recursos nas 3

x

Em 2017 ocorreu ampliação do valor
destinado ao cofinanciamento dos
serviços, no entanto ainda não atingiu
o percentual de 5% do orçamento.
Com relação as demais esferas, a
proposta foi encaminhada para
Conferência Estadual.
Estabelecida comissão de trabalho
estando na fase de encaminhamento ao
COMAS para análise e deliberação.
Quanto aos recursos das demais
esferas depende de deliberação nestas
instâncias.
Estabelecida comissão de trabalho
estando na fase de encaminhamento ao
COMAS para análise e deliberação.
Quanto aos recursos das demais
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Dimensões

Prioridades para o território
esferas.

Qualificação
do trabalho no
SUAS

Criação de um programa
Municipal e/ou Estadual e/ou
Federal em parceria com a
Secretaria (Ministérios) do
Trabalho de incentivo ao
mundo do trabalho. Público
alvo: 1)- pessoas
desempregadas (trabalho
informal) 2)- de baixa
escolaridade 3)adolescentes – primeiro
emprego 4) – maiores de 40
anos. Orientações, auxílio e
benefícios vinculados a
programas de transferência
de renda.
Melhoria de condições para o
trabalhador de entidades
sociais (direitos trabalhistas
garantidos pela CLT,
capacitação profissional).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a

Situação
Em
andament
o

Observação
esferas depende de deliberação nestas
instâncias.

x

x

O Edital de Chamamento Público
estabelece as diretrizes para a
contratação de RH. Em 2016 e 2017
foi possível o ajuste em alguns valores
de cofinanciamento.
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Dimensões

Prioridades para o território
Criação de normativa para
equiparação do salário dos
trabalhadores SUAS (poder
público e entidades sociais).

Assistência
Social é direito

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a
x

Situação
Em
andament
o

Observação

NÃO TEVE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Devolutiva Pré Conferência “ Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”
Território: CRAS Jundiapeba
Considerações:
Foram realizadas a avaliação pelo órgão gestor acerca das propostas dos grupos de trabalho aprovadas na plenária final, relacionadas as
prioridades para o território, com relação as propostas encaminhadas para a município solicitamos que seja consultado o documento com as
devolutivas das deliberações da Conferência Municipal, o mesmo se aplica as prioridades para o Estado e União.

Dimensões

Prioridades para o território

Dignidade
Humana e
Justiça Social:
princípios
fundamentais
para a
consolidação
do SUAS

Promover a equidade social e
combater a discriminação

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
executad
a

Situação
Em
andament
Observação
o
x
As ações desenvolvidas pelos serviços
têm como finalidade, entre outras,
atingir estas prioridades.

Regularização do endereço a Demanda de outra política pública.
população que reside no
bairro Chácara Santo Ângelo
(Chácara dos Baianos) para
garantia de acesso aos
serviços.
Erradicar a pobreza no
município.
Garantir o direito de equidade
rural‐urbana na proteção
social não contributiva.

x
x

A implantação de um outro CRAS em
Jundiapeba considerou a demanda
deste território, inclusive dos bairros
rurais, entretanto ainda se faz
necessário avançar nas ações nos
territórios rurais e de difícil acesso.
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Dimensões

Prioridades para o território
Reduzir o uso abusivo de
álcool e outras drogas.

Participação
social como
fundamento do
SUAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Situação
Executada
Não
Em
Executad
parcialment executad andament
a
e
a
o
Não foi possível mensurar os resultados desta proposta

Publicização de todos os atos Demanda COMAS
da conferência Municipal e
das anteriores nos meios de
alcance geral, através dos
grupos socioeducativos e
informativos
nos
equipamentos da Rede da
Assistência Social e rede
intersetorial.
Criação
de
canal
de
X
comunicação com a população
para avaliação do serviços e
sugestões.

Ampliar
articulação
intersetorial entre as políticas
públicas
e
sociedades
organizadas.
Integração da rede social em
reuniões
sistemáticas
territoriais.
Orçamento participativo.

Observação

A avalição e participação dos usuários
ocorre nos espaços instituídos nos
serviços como: grupos, encontros,
ações comunitárias, dentre outros. No
entanto ainda precisa avançar na
implantação de novos espaços e
constituição de espaços formais.
Os diálogos intersetoriais acontecem
conforme as ações e demandas
apresentadas pela equipe SEMAS.

x

X

Realização de reuniões sistemáticas
com a rede.
x
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Dimensões

Prioridades para o território
Criação de uma cartilha do
SUAS com acesso pessoas
com deficiência (braile, dvd e
áudio) contendo informações
claras e de fácil entendimento
juntamente com a divulgação
em
outros
meios
de
comunicação.
Efetivar
a
participação
popular em todas as etapas da
elaboração do orçamento com
prestação de contas nos
bairros.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
executad
a
x

Situação
Em
andament
o

Observação
Esta demanda será avaliada para
execução futura, através de parcerias,
pois a administração pública está com
diversas dificuldades orçamentárias,
fatores que impedem um custeio total
para a produção destes materiais,
considerados fundamentais às pessoas
com deficiência.
No primeiro ano de governo é
elaborado o Plano Plurianual – PPA,
com realização de audiências públicas
contemplando a participação popular
com definição das metas do Plano de
Governo.
A Lei de Diretrizes
Orçamentárias –LDO, contempla as
metas estabelecidas no PPA e as
diretrizes de gastos orçamentários,
sendo realizada audiências pública na
Câmara Municipal com prestação de
contas e discussão do orçamento. Está
previsto para o ano de 2017 a
realização de Audiências Públicas
durante a elaboração da LDO na
Prefeitura Municipal.
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Dimensões

Primazia da
responsabilida
de do Estado:
por um SUAS
Público e
Republicano
Qualificação
do trabalho no
SUAS

Prioridades para o território
Criação
dos
Conselhos
Gestores nos CRAS, CREAS
e
demais
Serviços
Socioassistenciais
para
garantir a implantação de
processos avaliativos e de
gestão a partir de escuta e
participação da população.
Criação
de
equipe
de
vigilância
socioassistencial
referenciada nos territórios,
com a participação dos
usuários.
Não teve

Equiparação salarial de
mesma função entre os
trabalhadores SUAS inseridos
nos serviços ofertados das
Entidades Sociais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
executad
a
x

x

Situação
Em
andament
o

Observação
Ação em fase de estudo
planejamento para implantação.

e

A
Vigilância
Socioassistencial
encontra-se em fase de reestruturação
no município, está alocada no órgão
gestor, entretanto existe planejamento
de ações territoriais.

x
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Dimensões

Prioridades para o território

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
executad
a

Situação
Em
andament
Observação
o
x
Em fase de análise do Edital de
Chamamento
Público
para
Implantação de novo SCFV para
crianças e adolescentes (125 vagas)
em territórios que apresentem maior
demanda e ausência de serviços.

Assistência
Ampliação dos Serviços de
Social é direito Convivências
e
Fortalecimento de Vínculos
nos
bairros
de
maior
vulnerabilidade,
bairros:
Conjunto
Santo
Ângelo,
Chácara dos Baianos, Vila
Estação,
Parque
São
Martinho,
Volta
Fria,
Jundiapeba, Aroeiras.
Retomar equipes volantes,
x
sendo
necessárias
duas
equipes volantes referenciadas
ao CRAS para atender as
regiões distantes e rurais, com
articulação das lideranças
comunitárias
para
o
levantamento da demanda
local.
Ampliação do serviço de
x
O serviço de abordagem
abordagem para pessoas em
abrangência municipal.
situação de rua na região de
Jundiapeba.
Aumento do número de vagas Competência de outra esfera de governo
para o Renda Cidadã.
Ampliar a proteção social para Competência que envolve outras políticas públicas
as crianças no território de
Jundiapeba por todas as
políticas
públicas,
pois

tem
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Dimensões

Prioridades para o território
percebe-se aumento de uso de
drogas ilícitas nesta faixa
etária.
Ampliação do Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos de Idosos no
território
de
Jundiapeba
devido
a
demanda
apresentada.
Implantação de Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos de 18 a 59 anos.
Ampliação da rede de
proteção social básica voltada
para à criança e ao
adolescente, ao idoso e à
pessoa com deficiência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
executad
a

Situação
Em
andament
o

Observação

x

x
X

Em 2016 ocorreu a ampliação de
vagas no SCFV para crianças e
adolescentes Entidade Jabuti.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Devolutiva Pré Conferência “ Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”
Território: CRAS Layr e Aeroporto.

Considerações:
Foram realizadas a avaliação pelo órgão gestor acerca das propostas dos grupos de trabalho aprovadas na plenária final, relacionadas as
prioridades para o território, com relação as propostas encaminhadas para a município solicitamos que seja consultado o documento com as
devolutivas das deliberações da Conferência Municipal, o mesmo se aplica as prioridades para o Estado e União.
Situação
Dimensões
Prioridades para o território
Executada
Não
Em
Executad
parcialment Executad andament
Observação
a
e
a
o
Dignidade
Transporte para participação
x
O transporte para os usuários é
Humana e
dos (as) usuários (as) nos
fornecido, conforme demanda prevista
Justiça Social: Serviços da Assistência
no
planejamento
anual
dos
princípios
Social, observando transporte
equipamentos. Não dispomos de
fundamentais especial para a pessoa com
ônibus próprio.
para a
deficiência.
consolidação
do SUAS
Instituir oficinas preparatórias x
para as pré-conferências nos
serviços de atendimento ao
usuário da assistência social.
Formar
um
conselho
x
Ação em fase de estudo e
participativo na comunidade,
planejamento para implantação.
Participação com
representantes
da
social como
população, CRAS, CREAS,
fundamento do entidades, associações de
SUAS
bairro.
Implantação de instrumentais
de avaliação em todos os
serviços socioassistenciais.

x

As avaliações ocorrem informalmente
com levantamento junto aos usuários
durante a realização as atividades.
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Dimensões

Prioridades para o território

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executad
a

Primazia da
responsabilida
de do Estado:
por um SUAS
Público e
Republicano

Retorno dos cursos no CRAS,
considerando a questão da
convivência, não somente da
geração de renda.

Qualificação
do trabalho no
SUAS

Promover
reuniões x
intersetoriais
(CRAS,
CREAS,
Serviços
de
Convivência,
Educação,
Saúde, etc.), com o intuito da
troca de conhecimento dos
diversos serviços.
Não houve proposta

Assistência
Social é direito

Executada
parcialment
e

Não
Executad
a

x

Situação
Em
andament
o

Observação
Relatórios
encaminhados
pela
Ouvidoria, representam mecanismos
de avaliação.
Não foi possível retomar esta ação,
porém os CRAS divulgam as ações
desenvolvidas no território por outras
políticas
públicas
e/ou
rede
socioassistencial.
Os diálogos intersetoriais acontecem
conforme as ações e demandas
apresentadas pela equipe SEMAS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Devolutiva Pré Conferência “ Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”
Território: CRAS LAYR
Considerações:
Foram realizadas a avaliação pelo órgão gestor acerca das propostas dos grupos de trabalho aprovadas na plenária final, relacionadas as
prioridades para o território, com relação as propostas encaminhadas para a município solicitamos que seja consultado o documento com as
devolutivas das deliberações da Conferência Municipal, o mesmo se aplica as prioridades para o Estado e União.
Dimensões

Prioridades para o território

Dignidade
Humana e
Justiça Social:
princípios
fundamentais
para a
consolidação
do SUAS
Participação
social como
fundamento do
SUAS

Criar espaços de convivência

Executad
a

Executada
parcialment
e

Não
executad
a
x

Observação

voltados à apresentação e
confecção de artesanatos.

Criação de conselho
participativo da comunidade
por território fomentado pelo
COMAS.

x

CRAS ampliar divulgação dos x
serviços
executados
no
equipamento.
Primazia da
responsabilida
de do Estado:
por um SUAS

Situação
Em
andament
o

Implantação de um CRAS no
território Santo Ângelo e
Parque São Martinho.

x

Realizada
diversas
ações
nos
territórios, a exemplo das articulações
e
apresentações
dos
serviços,
mobilizações e ações comunitárias
Estes bairros são atendidos pelo
CRAS Layr, porém não apresentam os
índices solicitados pelo MDS para
implantação de um CRAS.
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Dimensões
Público e
Republicano

Prioridades para o território

Executad
a

Garantir vale transporte para x
as pessoas em situação de rua
possibilitando a busca de
trabalho.
Ampliação de Serviço de
Convivência no território
considerando
os
bairros
Oropó, Chácara dos Baianos e
Conjunto Santo Ângelo, a
meta atual não atende a
demanda.
Realização de audiências
públicas territorializadas para
apresentação do orçamento da
Política de Assistência Social
e construção de planejamento.

Qualificação
do trabalho no
SUAS
Assistência
Social é direito

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executada
parcialment
e

Não
executad
a

Situação
Em
andament
o

x

Observação
O vale transporte é fornecido pelo
Centro Pop. Quanto aos serviços de
acolhimento foi solicitado a inclusão
deste item no Plano de Trabalho de
modo que pudessem realizar a compra
e o fornecimento do mesmo.
Em fase de análise do Edital de
Chamamento
Público
para
Implantação de novo SCFV para
crianças e adolescentes (125 vagas)
em territórios que ainda não existem
os serviços.

x

Não houve proposta para o
território
Não houve proposta para o
território
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