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§ RESGATE - Reintegração de Grupos de Adolescentes através do Trabalho

Educativo
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O presente Relatório obedece ao roteiro fornecido pela Divisão
Regional de Assistência Social da Secretaria de Estado de Assistência e
Desenvolvimento Social (DRADS/SEADS).

Num primeiro momento, apresenta os dados a partir dos Eixos
que norteiam o Plano Plurianual de Assistência Social – 2002/2005, e
estão em estreita relação com sua execução.

Eixos estes:

ü Criança e Adolescente – Prioridade Absoluta

ü Cidadania e Diferença

ü Novas Relações Comunitárias

ü Enfrentamento à Pobreza

ü Gestão Participativa

Num segundo momento, a metodologia do Relatório procura, ao
máximo, ressaltar a gestão plena da execução, apresentando as ações
governamentais e não governamentais que fazem parte da Política de
Assistência Social.

A conclusão do Relatório aponta a continuidade das ações da
Secretaria Municipal de Assistência Social, enfatizando a estratégia da
Política de Assistência Social centrada na Ação Comunitária,
Intersetorialidade, Participação Popular e Articulação em Rede.
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2 - APRESENTAÇÃO

A Assistência Social, como Política Pública, demanda de todos os atores
envolvidos em sua prática uma constante postura de reflexão, debate e ação, com
a ótica dos direitos sociais. Este, certamente, é o aspecto mais importante dos
resultados obtidos na execução  do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS),
no Município de Campinas. A apropriação pela Rede de Assistência Social –
governamental e não governamental – das diretrizes do PMAS -, implementou e
qualificou o trabalho executado neste ano, contribuindo para a revisão de conceitos
e a renovação de antigas e conservadoras práticas.

Retomando as diretrizes, o que sempre vale como um exercício no cenário de
descoberta de novos paradigmas de ação, devemos identificar neste Relatório de
Gestão, os aspectos que interfaceiam e demonstram a aplicabilidade concreta das
mesmas:

Primeira diretriz de ação: Trabalho em Rede/ Intersetorialidade
ü Busca da inclusão social com garantia de acesso às Políticas Sociais e

qualidade do atendimento, através de ações priorizadas e integradas na
rede de proteção e inclusão social.

Segunda diretriz de ação: Ações de Prevenção e de Inversão de 
Prioridades
ü Com o fortalecimento de Relações Comunitárias de Solidariedade, a partir

da visão da integralidade da pessoa humana e na reversão da
segmentação e focalização dos programas sociais.

Terceira diretriz de ação: Participação Popular
ü Incentivo ao protagonismo dos usuários e trabalhadores da área, e

demais segmentos envolvidos, garantindo fortalecimento e respeito aos
espaços coletivos e autônomos de decisão como conselhos locais e
regionais, fóruns, conforme preconizado na diretriz de comando único do
sistema descentralizado e participativo da assistência social.

A ação comunitária operacionalizada em parceria com a comunidade e com
outras instituições de diferentes áreas avançou na construção da rede de
solidariedade, na rede de serviços e na possibilidade real de formação e
funcionamento de comissões de gerenciamento como gestão participativa nos
equipamentos sociais governamentais.

Constatam-se ações mais próximas dos usuários, tanto na questão da
territorialidade quanto no desencadeamento da resolutividade de questões trazidas
pelos usuários. Neste aspecto do trabalho, a descentralização dos plantões de
atendimento nas Coordenadorias Regionais da Assistência Social (CRAS), é um
exemplo concreto.
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A intersetorialidade foi uma metodologia desenvolvida e muito discutida que
ainda está a demandar aprofundamento, mas, as ações conjuntas já acontecem e
devemos buscar que sejam efetivadas em todas as Secretarias Municipais e
Coordenadorias Temáticas, como resposta de Políticas Sociais do Governo
Municipal. Resultado concreto desta metodologia se evidencia nos vários fóruns
regionais que foram realizados em 2003, com a participação efetiva da SMAS,
através de dirigentes e de profissionais técnicos em reuniões intersetoriais,
reuniões temáticas e específicas do processo do Orçamento Participativo, reuniões
regionais e temáticas do processo do Congresso da Cidade de Campinas, as
Pré-Conferências Regionais da Assistência Social, participação direta em projetos
conjuntos com a Secretaria de Educação (SME), Secretaria de Cultura, Esportes e
Turismo (SMCET), Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET),
Secretaria de Saúde (SMS), Coordenadorias da Juventude, do Negro e da Mulher,
do Grupo de Políticas Sociais, do Governo Municipal, de eventos e seminários com
os Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS), de Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), do Idoso (CMI), de Direitos da Mulher (CMDM) e da Pessoa
Deficiente (CMADENE).

Outro aspecto a destacar-se na intersetorialidade é a qualidade conseguida
nas discussões, elaborações e apresentações de projetos e ações sistemáticas, já
em desenvolvimento, de tal forma a trabalharmos, ao final de 2003, com mais
identificação da Assistência Social como Política Pública de agregação de valores e
pessoas nos trabalhos e de análise de situações, podendo, ser articuladora de ações
conjuntas com outras áreas de ação no setor público e privado. A participação da
SMAS, no Grupo de Políticas Sociais, do Governo Municipal, estimula e garante o
“olhar” macro sobre os desafios da realidade e permite, com, maior agilidade as
parcerias necessárias na resolutividade dos desafios. Por exemplo, a postulação de
inserção de nossa ação com crianças e adolescentes, em situação de risco social,
em suas famílias naturais, num amplo programa de estudos, de caráter
internacional, chamado pela Comunidade Européia – o URB-AL - pode vir a ser
excepcional oportunidade de agregarmos valor as nossas experiências locais
e oferecermos nossa prática a avaliação e aprovação em outras realidades
sócio–políticas e culturais.

Nesta apresentação destacam-se como ações marcantes, do ano de 2003, a
participação desta SMAS em instâncias de debates, informações, capacitação
constante e articulação entre Gestores da Assistência Social, como a Associação
Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social (AFPDPMAS)
que, através de suas reuniões mensais em São Paulo e dos materiais recebidos,
atualizam e provocam nossas ações diárias. Participamos também, sempre que a
SMAS é convocada da Câmara Temática de Atendimento Social da Região
Metropolitana, com a discussão e análise de perspectivas conjuntas entre os
dezenove municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC). As reuniões, de
2003, aconteceram até o mês de julho.
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Desde o final do ano de 2001, passando por 2002 e com efetiva
concretização em 2003, discutimos e montamos o Mapa da Exclusão e Inclusão
Social (MEIS), de Campinas, quando pudemos estruturar um instrumental conjunto
de agregação, análise e disponibilização de dados sobre a realidade sócio–
econômica da população de Campinas, de forma a oferecer referenciais mais
objetivos e elaborados que fundamentem as discussões e projetos sobre a realidade
de Campinas, tanto para a sociedade civil quanto para o poder público, e, outros
agentes, que atuem no cenário social de nosso município. O lançamento do
relatório geral do MEIS deve acontecer no início de 2004. O Grupo de Trabalho do
MEIS atuou com representação de todas as Secretarias Sociais, do Governo
Municipal, sob a coordenação da SMAS.

No decorrer de 2003, trabalhamos com o importante tema para nossa cidade
e para o País, que é o Programa Fome Zero. Por ser diretriz do Governo Municipal
de Campinas, desde 2001, esta SMAS participou ativamente, em 2003, da
discussão, organização e desempenho do Programa em Campinas, com a
estruturação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA), por meio
de projeto de lei municipal, tendo assumido a presidência do mesmo, no primeiro
mandato de 2 (dois) anos, a Secretária Municipal de Assistência Social, Rita de
Cássia Angarten Marchiore. Este destaque para a Assistência Social é, sem dúvida,
oportunidade impar de fazer–se dos atores municipais da Política de Assistência
Social, as lideranças para a transformação do  conceito de fome para o conceito de
cidadania através do alimento, de fome para o conceito de inclusão social através
de capacitações e redirecionamento profissional, de fome para articulação com
outros agentes empreendedores, de fome como ação assistencial exclusiva do
Poder Público para responsabilidade social coletiva. A efetivação plena é desafio
para 2004.

Como destaque, ainda, neste ano de 2003, consideramos os expressivos
avanços que estamos obtendo com relação à revisão e reorganização prática de
ação junto aos Conselhos Tutelares da cidade – que são 2 (dois) – compostos por
10 (dez) Conselheiros, que, aceitaram o desafio imenso de, em conjunto com a
SMAS, designada pelo executivo, estabelecer novas formas de agir, de analisar
informações e dados e de buscar respostas que estes Conselhos acolhem como
demanda.

Certamente que, a retomada das negociações com a Fundação Estadual de
Bem-Estar do Menor (FEBEM), para o encaminhamento do desafio com as crianças
e adolescentes em situação de risco grave e contraponto com a Lei, foi outro
aspecto a se destacar. O dia 07/12/2003 marcou de forma comprometida e eficaz
numa reunião o interesse do Governo Municipal, desta SMAS, da Presidência da
FEBEM, do CMDCA e de outros agentes locais no tema em retomar o assunto e
encaminhar soluções. Avançamos até o final do ano na concepção do conceito de
semiliberdade, juntamente com a Comissão de Medidas Sócio-Educativas, do
CMDCA, e, na busca de espaço físico para o estabelecimento deste projeto. No ano
de 2004, certamente, teremos os resultados diretos destas tratativas e
providências.
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No que tange a finanças tivemos que agilizar ações em função do fluxo
financeiro descontínuo, mas, por outro lado, conseguimos ampliar nossa presença e
participação temática nas discussões do Orçamento Participativo (OP), imprimindo
novo vigor às possibilidades de investimento para períodos futuros.

Terminamos esta apresentação enfatizando a importância da participação da
Assistência Social, através de dirigentes e profissionais em todo o processo do
Congresso da Cidade de Campinas. Este evento, inédito em nossa cidade,
conseguiu reunir todos os setores sociais que compõem a teia da organização
administrativa, financeira, técnica e política da cidade, no período de julho a
dezembro de 2003. A SMAS conseguiu apresentar um texto para a tese geral do
Congresso, participou da Comissão Executiva de realização do mesmo, motivou e
mobilizou centenas de pessoas, entre servidores, usuários e população em geral
para as Assembléias Temáticas dentro do eixo de Políticas Sociais, e, nas
Assembléias Regionais, com suas especificidades locais. O Congresso da Cidade
culminou, em dezembro, com um denso documento que apresenta as perspectivas
de ação e desenvolvimento para a cidade para os próximos vinte anos. Desta
forma, a SMAS, por sua participação tem condições de parametrar seus
planejamentos e interferir na realidade com a qualidade de uma ampla e
diversificada discussão.

A construção da Política Pública da Assistência Social é um grande desafio, no
entanto, temos como meta a garantia de ações conjuntas, a capacitação dos
atores, a participação de usuários, a ampliação das fontes de financiamento, a
efetivação das instâncias de deliberação coletiva, a legitimidade dos conselhos
municipais.

Assim, a SMAS acredita estar construindo um cenário, onde muitos e novos
agentes devem contribuir, mas, onde os avanços obtidos sejam considerados
conquistas históricas que fazem a diferença em Campinas!

Rita de Cássia Angarten Marchiore
Secretária Municipal de Assistência Social e equipe
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3 - ANÁLISE AVALIATIVA

Realizações, Resultados e Melhorias

EIXO – CRIANÇA E ADOLESCENTE
PRIORIDADE ABSOLUTA

O atendimento e o cuidado com a criança e o adolescente fundamentam-se
na perspectiva da construção de uma infância plena e cidadã.

As ações da Política de Assistência Social estão organizadas em dois níveis,
seja na Rede Executora Pública Governamental, seja na Rede Executora Pública
Não Governamental: Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto – Núcleos Comunitários
de Crianças e Adolescentes (NCCA’s) e Proteção Especial e Garantia de Direitos.

Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto
Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes (NCCA’s)

São espaços de proteção à criança e ao adolescente, na faixa etária de
7 (sete) a 14 (quatorze) anos, através da educação não formal, oportunizando o
desenvolvimento bio-psicossocial.

A Rede Governamental, distribuída nas 5 (cinco) regiões do Município,
compõe-se de: 4 (quatro) na região Leste, 4 (quatro) na região Sudoeste, 2 (dois)
na região Noroeste, 2 (dois) na região Norte e 5 (cinco) na região Sul, totalizando
17 (dezessete) Núcleos, somam, cerca de 1300 (um mil e trezentas) crianças e
adolescentes e, aproximadamente, 700 (setecentas) famílias atendidas
mensalmente. Está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) –
Lei Nº 8069/1990 -, na questão territorial, pois estão próximos aos locais de
moradia dos usuários e há toda uma ação dos profissionais em atender as famílias,
de acordo com a Resolução CMDCA Nº 06/2001. A intersetorialidade também foi
considerada a ação indispensável para a implementação da proposta.

Foram adquiridos novos equipamentos (televisor, aparelho de som,
videocassete, fogão, geladeira e material pedagógico) para os Núcleos que não
possuíam e foram substituídos os que não estavam em condições de uso.

A alimentação oferecida aos usuários atendeu as necessidades dessa faixa
etária, oportunizando aporte protéico/energético adequado.

Neste ano, as inovações referem-se a novas Oficinas Pedagógicas
disponibilizadas para as crianças e adolescentes, algumas em parcerias com a Rede
e/ou Organizações, outros com as Secretarias de Educação e de Saúde.

Atualmente, existe preocupação em planejar mensalmente as ações com a
equipe de trabalho, observando experiências já efetivadas
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O impacto social registrado no desenvolvimento do trabalho refere-se, ao
aumento de 30%, na procura das famílias pelo atendimento dos Núcleos. Registra-
se, também, como impacto a prevenção e a contribuição na formação e
desenvolvimento das crianças e adolescentes, assim como os cursos direcionados
aos mesmos.

Destaca-se a discussão e a formulação de indicadores de monitoramento e
avaliação do trabalho desenvolvido junto aos Núcleos e junto às famílias das
crianças e adolescentes, em continuidade ao curso ministrado pela Profª. Maria
Luiza Mestriner, do IEE/PUC-SP.

O Núcleo é visto como equipamento social de referência pela comunidade.
A inserção de 100% (cem por cento), na Rede Escolar, das crianças e adolescentes
atendidos e o melhor desempenho escolar, as alternativas de lazer e de recreação
oferecidos, a ampliação do universo sócio-cultural relacional e informacional, bem
como a participação dos usuários desses Serviços,e de suas famílias, em feiras
artesanais locais, na Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
e nas Comissões de Gerenciamento dos equipamentos, são indicadores de ganhos
para a população.

Obstáculos:
ü Dos 17 (dezessete) Núcleos, 5 (cinco) necessitam de melhorias e/ou

reformas e ampliação do espaço físico.
ü Falta de capacitação dos Monitores.
ü O não envolvimento de todos os Serviços na intersetorialidade.
ü A interdição do espaço físico onde eram atendidas, aproximadamente,

100 (cem) crianças e adolescentes, ensejou a busca de espaços
alternativos, na comunidade, para a continuidade dos trabalhos em
grupos menores.

Núcleos dos Tipos I, II E III
Crianças e Adolescentes de 7 a 18 Anos

Na Rede Não Governamental os Núcleos do Tipo I, aqueles que trabalham
com crianças e adolescentes de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos, somam um total de
19 (dezenove) entidades que executam 20 (vinte) programas desta natureza,
realizaram, em suas unidades descentralizadas, 2121 (dois mil e cento e vinte e
um) atendimentos por mês, os de Tipo II, compreendem o atendimento a
adolescentes e jovens de 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos, com ênfase nas ações
de iniciação profissional, perfazem um total de 23 (vinte e três) entidades que
executam 27 (vinte e sete) programas desta natureza, realizaram 3945 (três mil e
novecentos e quarenta e cinco) atendimentos/mês e os de Tipo III, são aqueles que
trabalham com adolescentes e jovens de 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos,
visando qualificar e inserir profissionalmente no mercado de trabalho, um total de
5 (cinco) Núcleos/Programas, com 3019 (três mil e dezenove) atendimentos
mensais.
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No total geral foram realizados, pelas unidades descentralizadas das
entidades, 109020 (cento e nove mil e vinte) atendimentos/ano pelos
52 (cinqüenta e dois) Núcleos/Programas, numa média de 9085 (nove mil e oitenta
e cinco) atendimentos/mês.

A alimentação oferecida aos usuários atendeu as necessidades dessa faixa
etária, garantindo aporte protéico/energético adequado.

Quanto à capacidade física 4 (quatro), dos 52 (cinqüenta e dois) Núcleos,
necessitam de adequações. Com relação a Recursos Humanos, dos 52 (cinqüenta e
dois), 3 (três) necessitam contratar profissionais de nível técnico para a melhoria
do trabalho. No que se refere a recursos materiais todos os Núcleos possuem o
necessário.

Do universo dessa Rede, de ONG’s, 38,46% (trinta e oito vírgula quarenta e
seis por cento), ou seja, 20 (vinte) Núcleos, necessitam aprimorar sua atuação
enquanto gestores.

Como resultado obtido toda a Rede atingiu as metas a que se propuseram,
porém evidencia-se a necessidade de ampliação de investimentos, uma vez que
todos possuem demanda reprimida.

Considerando que o Município não possui Rede suficiente para atender toda a
demanda, os serviços prestados pelas entidades e o número de atendimentos
realizados causam impacto na situação de crianças e adolescentes que vivem em
situação de risco iminente.

Obstáculos:
ü A insuficiência de recursos financeiros, se apresenta como o principal

obstáculo para essa Rede, dado o elevado custo da prestação de serviços
e tendo em vista a necessidade de ampliação do atendimento à faixa
etária de 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos;

ü Implementação de programa na área de jovem aprendiz, visando o
aumento desta demanda no mercado de trabalho.

Apoio Sócio-Educativo à Criança de 0 a 6 Anos - Família

As ações sócio-educativas à criança de 0 (zero) a 6 (seis) anos e as ações
preventivas com suas famílias visam garantir a educação, a atenção e a proteção
das crianças nesta faixa etária, certificando-se de seu desenvolvimento integral,
nos aspectos físicos, psíquicos, sociais e intelectuais, em complementação às ações
da família e da comunidade, assegurando-se os vínculos afetivos, sociais e culturais
das mesmas, bem como a inserção dos seus familiares no processo educativo e no
trabalho em Rede das Políticas Sociais do Município.
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No ano de 2003, iniciou-se uma articulação maior entre o Poder Público (SME
e SMAS) e as ONG’s com vistas à:

ü Minimizar o déficit de vagas;
ü Estabelecer compromissos e responsabilidade de parcerias;
ü Buscar definições sobre o co-financiamento na garantia da alimentação.

Com relação à diminuição do déficit de vagas, foi elaborado um plano de
ação que será implantado em 2004, cabendo à Secretaria Municipal de Educação a
busca de parcerias para a construção ou melhoria de espaços físicos, seus
equipamentos e material pedagógico.

A SMAS coube a identificação de ONG’s com capacidade de gestão e que
apresentem qualidade na prestação de serviços. Quanto à questão alimentar
entende-se a importância fundamental de uma alimentação balanceada. As ONG’s
cuidam desse assunto, com qualidade, por meio do co-financiamento da SMAS,
com verba do atendimento às famílias. Necessário, se faz implantar uma Política de
Segurança Alimentar com definição de responsabilização nos recursos, se pela
SMAS ou pela SME, sem prejuízo do trabalho com as famílias.

As reuniões de discussão e articulação deverão ser implementadas em 2004.

A Rede é composta por 43 (quarenta e três) entidades que realizaram 57972
(cinqüenta e sete mil e novecentos e setenta e dois) atendimentos, sendo, em
média, 4831 (quatro mil e oitocentos e trinta e um) mensais.

Do total da Rede 74,4% (setenta e quatro vírgula quatro por cento) -
32 (trinta e duas) entidades – apresentam condições físicas e ambientais
adequadas, sendo que 25,6% (vinte e cinco vírgula seis por cento) necessitam de
ampliação da área verde e reordenamento das condições de acessibilidade. Em
relação aos Recursos Humanos 86% (oitenta e seis por cento) - 37 (trinta e sete)
entidades – têm quadro condizente com os padrões de qualidade e 14% (quatorze
por cento) - 6 (seis) entidades – necessitam de implementação em sua grade de
profissionais.

No que se refere a recursos materiais 2,3% (dois vírgula três por cento) -
1 (uma) entidade – apresenta insuficiência de equipamentos e materiais, enquanto
as demais 97,7% (noventa e sete vírgula sete por cento) apresentam condições
satisfatórias.

Quanto à capacidade de gestão 11,6% (onze vírgula seis por cento) -
5 (cinco) entidades – apresentam níveis de dificuldades nesse item com ênfase na
questão referente à captação de recursos financeiros, necessitando de maior
qualificação técnica e operacional para superação. Das 43 (quarenta e três)
entidades 32,5% (trinta e dois vírgula e meio por cento) - 14 (quatorze) entidades
– não conseguiram atingir as metas previstas quanto ao número de atendimentos e
67,5% (sessenta e sete e meio por cento) - 29 (vinte e nove) entidades – tiveram
suas metas alcançadas, dessas 1 (uma) entidade atendeu acima da capacidade e
2 (duas) ampliaram os atendimentos previstos.
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O impacto obtido, no ano de 2003, se deu na definição das diretrizes de
atuação da Educação e da Assistência Social no monitoramento das ações nessa
área, culminando em publicação de uma cartilha única de orientações técnicas e
financeiras.

Outro impacto foi à possibilidade efetiva criada para a mãe de assumir a sua
inserção no mercado de trabalho e conseqüentemente melhoria das condições
sócio-econômicas do grupo familiar.

Obstáculos:
ü Ampliar as parcerias com ONG’s, na perspectiva de co-gestão do

equipamento de 0 (zero) a 6 (anos) – trabalho integrado com a Secretaria
de Educação;

ü Ampliar a faixa etária do berçário;
ü Ampliar o atendimento para horário integral;
ü Definição do co-financiamento para alimentação.

PROTEÇÃO ESPECIAL E GARANTIA DE DIREITOS

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

O objetivo do programa é erradicar o trabalho de crianças e adolescentes, de
7 (sete) a 14 (quatorze) anos, do mercado informal, retirando-os do trabalho
perigoso, penoso, insalubre e degradante.

A Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil tem como missão
sensibilizar a população para a questão do trabalho infantil, contribuindo para a
mudança do conceito de trabalho na sociedade como um todo. São vários os atores
envolvidos que provocam discussões e ações intersetoriais na busca da erradicação
do trabalho infantil.

Dado que, em estudo recente, foi constatado que 30% (trinta por cento) da
população infantil que trabalha nas ruas de Campinas provém das cidades da
Região Metropolitana de Campinas (RMC) o grande desafio se constitui em articular
esses municípios para a realização do atendimento integral desse universo.

Dos resultados desse trabalho destaca-se a retirada de 90% (noventa por
cento) das crianças e adolescentes do mercado informal e o atendimento de
100% (cem por cento) das famílias, ações essas realizadas, em parceria com
12 (doze) ONG’s e 5 (cinco) OG’s. O total de crianças e adolescentes atendidos é de
110 (cento e  dez).

Destaca-se como avanço a realização de diagnóstico sobre o atendimento
prestado às famílias, a troca de experiências entre os técnicos da Rede Executora, a
avaliação do programa junto às famílias e a realização do Seminário “Trabalho
Infantil e Adolescente – Perspectivas Atuais”.
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Como impacto social coloca-se o não retorno ao trabalho de 90% (noventa
por cento) dos atendidos, a maior sensibilização da sociedade quanto a esse tema,
a complementação, pelo Município, em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do valor
da bolsa recebida do Governo Federal - R$ 40,00 (quarenta reais) – e orientações
para a geração de renda (um grupo de mães operacionaliza uma banca de tapioca).

Obstáculos:
ü A continuidade de 10% (dez por cento) das crianças e adolescentes no

mercado informal e a articulação insuficiente da intersetorialidade.

Serviço de Atenção à Criança e ao Adolescente em Situação 
Especial – SACASE (Convivência e Cidadania)

 Este atendimento vem se solidificando no Município, com ações pedagógicas,
mapeamento e referenciamento de crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal e social.

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em
conjunto com toda a Rede, promoveu um Seminário com a temática de crianças e
adolescentes, em situação de rua. A Resolução Nº 40/2003 – Criança em Situação
de Rua, norteia as diretrizes, princípios e ações necessárias a esta questão.

Dos resultados obtidos, ressalta-se o atendimento a 90 (noventa)
adolescentes, e seus familiares, e o referenciamento de 570 (quinhentos e setenta)
crianças e adolescentes abordadas, no período de 12/05/2003 a 30/10/2003.

Em relação ao impacto social há que se destacar a inclusão de 100% (cem
por cento) das crianças e adolescentes na Rede de Ensino, com 90% (noventa por
cento) de freqüência escolar e, ainda, o monitoramento e o referenciamento de
crianças e adolescentes que ainda estão no trabalho informal e mendicância nas
ruas centrais da cidade, portanto fora da Rede de Atendimento.

O pagamento, às famílias de 60 (sessenta) bolsas no valor de R$ 180,00
(cento e oitenta reais) contribui para garantir o não retorno ao trabalho nas ruas,
traduzindo-se em ganho para as crianças e adolescentes, e suas famílias.

Além das ampliações do número de atendimento em 50% (cinqüenta por
cento) - de 60 (sessenta) para 90 (noventa) – e no número de bolsas em
60% (sessenta por cento) - de 37 (trinta e sete) para 60 (sessenta) -, há que
destacar como implementações/inovações as seguintes ações: maior adequação na
localização do espaço físico, o oferecimento de vales-transportes, de cursos e
oficinas, a implantação do Projeto Abordagem e Referenciamento e, ainda, a
efetivação do Grupo Associativo de Mães do Programa, que viabilizou a saída de
7 (sete) famílias da situação de desemprego.

Obstáculo:
ü A dificuldade em se conseguir a adesão de 5% (cinco por cento) das

famílias ao Programa.
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Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente - CMPCA –
(Abrigo Municipal)

O abrigamento de criança/adolescente é previsto, no Artigo 90, inciso IV, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, como medida excepcional e de proteção,
último recurso após todos os esforços terem sido tentados no sentido de manter a
criança/adolescente em família.

O encaminhamento de crianças e/ou adolescentes aos Abrigos é determinado
pelos Conselhos Tutelares e Vara da Infância e da Juventude.

É um programa que deve estar articulado com outros serviços da
comunidade, mantendo interface com programas de saúde, educação, arte e lazer,
para oportunizar, em menor espaço de tempo, o retorno das crianças e
adolescentes ao convívio familiar de origem ou, quando não for possível, para uma
família substituta.

O CMDCA, juntamente com o Gestor Municipal, e a Rede articularam e
executaram um Seminário de Abrigos, onde foi discutido o reordenamento,
conforme o ECA preconiza, resultando na Resolução Nº 27/2003 – Reordenamento
de Abrigos -, que enfatiza um novo modelo de acolhimento. Esse processo
demanda várias ações de todos os atores envolvidos e impõe-se como desafio para
2004.

Destaca-se como resultado obtido o atendimento a 65 (sessenta e cinco)
crianças e adolescentes, durante 2 (dois) meses, nos demais meses atendeu-se de
3 (três) a 10 (dez) crianças/adolescentes acima da capacidade.

Caracterizam-se como ganhos para a população, o atendimento dentro de
um clima de afeto, a inserção na comunidade e a possibilidade de proteção e
acolhimento provisório.

Quanto ao impacto social observa-se a melhoria na auto-estima,
responsabilidade, integração, cooperação e autonomia das crianças e/ou
adolescentes, a melhoria no relacionamento entre as crianças e/ou adolescentes e
funcionários, além do atendimento mais acolhedor.

Várias implementações/inovações podem ser ressaltadas, o programa de
alfabetização, de artesanato, as reuniões semanais com Monitores, os projetos com
famílias acolhedoras, o projeto com Voluntários e com as famílias naturais.

Obstáculo:
ü Dificuldades de inserção de famílias na Rede de Proteção das

comunidades de origem, dificuldades quanto à sensibilização e
compromisso de alguns funcionários em relação ao seu papel no Abrigo e
dificuldades quanto à manutenção do Abrigo.
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Na Rede Não Governamental são 11 (onze) entidades integrantes da Rede, 6
(seis) se caracterizam como do Tipo I, aquele que abriga criança/adolescente
vítima de violência, negligência e outras violações, destituídas do poder de família,
1 (uma) entidade como do Tipo II, aquele de caráter transitório de acolhimento e
referenciamento da criança/adolescente, em situação de rua e/ou outras violações,
e 4 (quatro) como do Tipo III, abrigo com foco de intervenção junto às
crianças/adolescentes usuários de substâncias psicoativas.

As 11 (onze) entidades totalizaram 694 (seiscentos e noventa  e quatro)
atendimentos mensais.

Quanto à capacidade física, todas apresentam necessidade de adequação,
devido às novas normatizações da Comissão de Abrigos, do CMDCA,
principalmente, a Resolução Nº 27/2003, e às legislações vigentes.

No que se refere a Recursos Humanos, em sua totalidade, possuem quadro
condizente com os padrões de qualidade estabelecidos, porém necessitando de
capacitação.

Quanto aos recursos materiais, de acordo com o ECA, todas as entidades
necessitam se adequar para atender as especificidades do trabalho.

A Rede apresenta, no que se refere à capacidade de gestão, nível, ainda,
insatisfatório de gestão técnica e gerencial, visto constatarmos certa dificuldade em
darem ênfase nas ações que privilegiem o resgate dos vínculos familiares biológicos
e/ou famílias acolhedoras.

         Observamos, também, a necessidade de ampliar a inclusão de
crianças/adolescentes, em situação de rua e/ou usuários de substâncias
psicoativas, na Rede de Proteção.

 Quanto às metas alcançadas todas estão atendendo além de sua capacidade,
uma vez que existe defasagem entre a demanda e a oferta.

Destaca-se como impacto social à implantação dos programas: de 2 (duas)
“Repúblicas”, que pressupõem casas lares com vistas a reinserção social do
adolescente, sua autonomia sócio-econômica e garantindo a sua inclusão no
mercado de trabalho; e um projeto de Famílias Acolhedoras, desenvolvido por ONG.

Como implementação/inovação, prevista pela Resolução CMDCA Nº 27/2003,
pudemos dar início ao processo de reordenamento das ações dos abrigos.

Obstáculos:
ü Insuficiência de recursos financeiros;
ü Maior qualificação da grade de Recursos Humanos.
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Programa Sentinela

O Programa Sentinela que tem por objetivo o atendimento de
crianças/adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, no exercício de 2003,
foi operacionalizado por 1 (uma) entidade, que atendeu 50 (cinqüenta) crianças e
adolescentes.

A entidade executora apresenta capacidade física, administrativa,
qualificação técnica e materiais pedagógicos adequados ao cumprimento das metas
previstas.

Obstáculos:
ü Implementação de política de atendimento, em cumprimento ao Plano

Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual;
ü Ampliação da Rede Executora e implementação do projeto técnico

elaborado de forma conjunta para execução do programa.

MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS

Atender ao adolescente autor de ato infracional, na faixa etária de 12 (doze)
a 18 (dezoito) anos, mediante o cumprimento das medidas sócio-educativas
referente ao Artigo 112 do ECA, propiciando atividades educativas que o leve a
repensar seus atos e buscar - com o apoio da família, equipe técnica, rede de
atendimento e comunidade -, novas perspectivas de vida e futuro.

As medidas sócio-educativas já implantadas são: Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida são executadas, respectivamente, pela
Rede Governamental - Reintegração de Grupos de Adolescentes através do
Trabalho Educativo (RESGATE) e por 3 (três) ONG’s.

O Gestor Municipal, os Conselhos e outros atores da Rede de Atendimento,
neste ano, discutiram e se empenharam para implantar a única medida que ainda
não está sendo executada em Campinas – Semi-Liberdade.

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) – Reintegração de Grupos
de Adolescentes através do Trabalho Educativo (RESGATE)

Foram atendidos 100 (cem) adolescentes/mês e destaca-se como impacto a
inexistência de demanda reprimida.

As implementações/inovações ocorridas se referem ao convênio estabelecido
com a Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor (FEBEM), a integração com a
Rede para atendimento dos adolescentes em cursos profissionalizantes e a
realização de Oficinas de Teatro, Cinema de Animação e de Leitura/Escrita.
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No que se refere aos ganhos para a população, a implantação das Oficinas
buscam alterar o antigo paradigma que norteia a medida de Prestação de Serviços
à Comunidade (PSC), com uma nova proposta pedagógica que privilegie a cultura,
a criatividade e o protagonismo do adolescente no cumprimento dessa medida.

Obstáculo:
ü Conquista da adesão das famílias às propostas e o não comprometimento

dos recursos financeiros em tempo hábil.

Liberdade Assistida (LA)

Essa Rede é integrada por 3 (três) entidades, com total de atendidos,
anualmente, de 3480 (três mil e quatrocentos e oitenta), sendo 290 (duzentos e
noventa) mensais.

Quanto à capacidade física, recursos humanos e recursos materiais todas as
entidades apresentam condições satisfatórias para o desenvolvimento da proposta
de trabalho, bem como capacidade de gestão técnica e gerencial.

Esse programa tem buscado implementar suas ações complementando o
processo educacional, com transferência de recursos financeiros ao jovem, através
do programa Agente Jovem, do Governo Federal, o que tem impacto positivo na
dinâmica das famílias.

As metas propostas, para as ONG’s executoras, foram atendidas
parcialmente, pois não houve diminuição relevante no índice de reincidência.

Obstáculo:
ü Insuficiência financeira em virtude do alto custo das ações, havendo

necessidade de maior investimento de recursos públicos.
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EIXO – CIDADANIA E DIFERENÇA

O entendimento de que a diferença é um elemento constitutivo de nossa
natureza, a desconstrução de valores adquiridos pelas cristalizações culturais
preconceituosas e a ética de inclusão do ser humano são os principais norteadores
do trabalho desenvolvido com os segmentos incluídos no Eixo Cidadania e
Diferença. Todos os serviços atendem a população como um todo independente de
sua localização.

As temáticas da Violência Doméstica, da Deficiência, dos Apenados, dos
Idosos e Famílias Acolhedoras integram a Coordenadoria Setorial de Assistência à
Família (CSAF), por terem o enfoque do seu atendimento voltado para a
centralidade na família.

Na Rede Governamental, a Coordenadoria Setorial de Assistência à Família
(CSAF) tem os seguintes Serviços/Programas:

ü Centro de Referência e Apoio à Mulher (CEAMO);
ü Casa Abrigo da Mulher (SARA-M);
ü Central de Penas e Medidas Alternativas;
ü Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD);
ü Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente

(SAPECA).

Com relação às questões de gênero, o Município conta com serviços públicos
governamentais e não governamentais.

Centro de Referência e Apoio à Mulher (CEAMO)

Destacam-se como resultados desse Serviço o total de 1273 (um mil e
duzentos e setenta e três) atendimentos à mulheres e de 3487 (três mil e
quatrocentos e oitenta e sete) pessoas beneficiadas, incluindo filhos e
companheiros. O trabalho desenvolvido com a implantação de 11 (onze) Oficinas
descentralizadas teve a participação de 385 (trezentos e oitenta e cinco) mulheres
e nas 4 (quatro) Oficinas centralizadas com a participação de 88 (oitenta e oito)
mulheres. Quanto à implementação e inovação, ressalta-se a criação de 2 (dois)
grupos de atendimento sócio-educativo, envolvendo 69 (sessenta e nove) famílias,
a parceria com o SOS – Ação, Mulher e Família e com a Casa Abrigo, além da
distribuição de folders informativos.

Obstáculos:
ü Inexistência de assessoria jurídica às mulheres;
ü Limitação na integração com as CRAS, microrregiões e intersetorial;
ü Inexistência de uma brinquedoteca;
ü Inexistência de trabalho com o vitimizador, neste Serviço.
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Casa Abrigo da Mulher (SARA-M)

Como resultados obtidos, por esse Serviço, destaca-se o atendimento a
160 (cento e sessenta) pessoas, sendo 48 (quarenta e oito) mulheres e 112 (cento
e doze) filhos.

Os impactos desse atendimento são o acolher, a proteção e o
encaminhamento para a Rede de Atendimento.

O ganho que essas mulheres desenvolvem, a nível pessoal, é a capacidade
na tomada de decisões e na revisão de seus vínculos.

Durante o ano de 2003, foram implementados o aumento da equipe, a
reformulação da Lei de Criação da Casa Abrigo e a participação na Rede do Grupo
de Trabalho de Assistência – Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher.

Obstáculos:
ü A inexistência de cursos profissionalizantes;
ü A localização da Casa Abrigo;
ü A inexistência de moradia própria para todas as mulheres vítimas de

violência doméstica.

Na área de Violação de Direitos, temos 1 (uma) entidade – ONG -, que
trabalha a temática da Violência Doméstica contra Mulheres e proporcionou, no ano
de 2003, 4380 (quatro mil e trezentos e oitenta) atendimentos, sendo uma média
mensal de 365 (trezentos e sessenta e cinco).

A capacidade física, os recursos humanos e materiais estão adequados ao
trabalho que se propõem.

Possui capacidade de gestão e gerenciamento para a execução.

Destaca-se, neste âmbito, a inclusão no PPAS – 2002/2005, do programa
que irá atender os vitimizadores.

Obstáculo:
ü Estabelecer a Rede de Atendimento integrado entre a Coordenadoria da

Mulher, CEAMO, Casa SARA-M e SOS – Ação, Mulher e Família.

Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente
(SAPECA)

Destaca-se como resultado deste atendimento o número de 23 (vinte e três)
crianças e adolescentes que retornaram à família de origem. Ressalta-se, também,
o número de 30 (trinta) famílias acolhedoras e de 29 (vinte e nove) famílias
naturais e extensas; encontram-se em treinamento 10 (dez) pessoas e 12 (doze)
crianças acolhidas. O atendimento geral é de 104 (cento e quatro) pessoas.
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Considera-se como impacto o aumento de 7 (sete) famílias acolhedoras,
estando 6 (seis) em treinamento.

O maior diálogo com a Vara da Infância e da Juventude e o início da
regularização do aspecto legal são destaques importantes no desenvolvimento do
trabalho, assim como a participação na Conferência Internacional de Famílias
Acolhedoras e a legitimação de representante no Fórum Latino-Americano de
Famílias Acolhedoras.

A realização do Seminário de Proteção da Criança e do Adolescente em
Famílias Acolhedoras, realizado em novembro/2003, constituiu-se em evento de
grande importância quando reflete com a comunidade e a Rede de Atendimento
alternativa de proteção à criança e ao adolescente, vítima de violência doméstica,
em famílias acolhedoras.

Obstáculos:
ü Número insuficiente de famílias sensibilizadas para o acolhimento;
ü Necessidade de a SMAS assumir o pagamento da bolsa-família;
ü Necessidade de inclusão no ECA desse novo entendimento.

Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD)

A implantação desse Serviço vem sendo encaminhada por meio de ações
junto às várias Comissões e Conselhos.

Providências como a reforma do espaço físico, aquisição de alguns
equipamentos e Recursos humanos disponibilizados vem possibilitando e efetivação
da implantação desse Serviço.

Obstáculos:
ü Aquisição de microcomputadores;
ü Criação do site e do software para o banco de dados.

As entidades não governamentais que compõem a Rede são em número de
20 (vinte) e atendem as pessoas com deficiência e com necessidades especiais, nas
suas diversas tipologias.

Em 2003, totalizaram 33084 (trinta e três mil e oitenta e quatro)
atendimentos, sendo, em média, 2757 (dois mil e setecentos e cinqüenta e sete)
por mês.

Quanto à capacidade física 80% (oitenta por cento) das entidades –
16 (dezesseis) – apresentam tamanho e ambiência adequados e com condições de
acessibilidade; 85% (oitenta e cinco por cento) - 17 (dezessete) – possuem quadro
de recursos humanos condizentes com os padrões de qualidade necessários;
90% (noventa por cento) têm capacidade de gestão técnica e gerencial, permitindo
adequada resolutividade dos problemas. A participação em capacitações permitiu a
superação de dificuldades e a transposição de limites institucionais.
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Essa Rede preenche as lacunas no atendimento desse segmento, uma vez
que a área pública governamental não dispõe de recursos para atender essa
população. A intersetorialidade na própria Rede, e com os demais Serviços, é um
dos avanços nessa área de trabalho.

As implementações a serem destacadas são o reordenamento de ações em
face de Resolução CMDCA Nº 06/2001 que regulamenta o trabalho com famílias e a
efetivação do processo de educação inclusiva na Rede formal de Ensino.

Obstáculos:
ü A complexidade do atendimento que exige uma onerosa grade de

Recursos Humanos e equipamentos especializados;
ü Ausência de Serviços na Rede Pública Governamental e Não

Governamental para atender os usuários na faixa etária acima de
17 (dezessete) anos;

ü Intersetorialidade e parceria técnico-financeira com a Saúde.

Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA)

Foram realizados, durante o período de dezembro/2002 até outubro/2003,
237 (duzentos e trinta e sete) atendimentos e destaca-se como impacto o aumento
do número de pessoas que atingiram a conclusão do cumprimento da pena de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Como implementação/inovação a realização do 1º Seminário de Penas e
Medidas Alternativas e o projeto Repensando Alternativas de Trabalho.

Obstáculo:
ü Não efetivação do convênio entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o

Governo do Estado de São Paulo.

ATENÇÃO À PESSOA IDOSA

Centro Profissionalizante Humberto Máscoli (CPHM)

Como resultado desse serviço, da região Leste, foram atendidos, com
acolhimento e referenciamento, 17 (dezessete) idosos, por meio de demanda
espontânea e de denúncias de negligência e maus-tratos a idosos.

Todos os casos notificados pelo Conselho Municipal do Idoso (CMI) tiveram
acompanhamento.

Como implementação/inovação destaca-se a fiscalização e controle, em
conjunto com a VISA-LESTE, e reuniões com o grupo familiar dos idosos, do Abrigo
existente na região, resultando na reforma do prédio do Abrigo do Idoso (Casa de
Repouso particular).
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Coordenadoria Regional de Assistência Social - Norte,                 
Centro Social II e Casa de Ação Comunitária (CACO) –                    
Vila Padre Anchieta

Apresenta-se como resultado a instalação de 7 (sete) grupos com a
participação de 118 (cento e dezoito) pessoas, caracterizando-se como grupos
intergeracionais que tem resultado impactante no repensar as relações de gênero e
geracional no âmbito familiar, traduzindo-se em ganhos significativos para os
integrantes desses grupos.

A Rede Executora Pública Não Governamental que presta atendimentos a
idosos compõe-se de entidades que atuam com ações em meio aberto e em regime
de abrigo.

São 4 (quatro) entidades que prestam serviços em regime de abrigo,
totalizando 211 (duzentos e onze) atendimentos. Quanto ao espaço físico todas
elas apresentam necessidade de adequações, de acordo com o que determinam as
legislações vigentes.

No que se refere aos Recursos Humanos, 3 (três) delas estão de acordo com
o padrão de qualidade estabelecido pela Coordenadoria Setorial de Avaliação e
Controle (CSAC) e em relação aos recursos materiais são adequados em todas as
4 (quatro) entidades. Em termos de gestão todas apresentam capacidade de gestão
técnica e gerencial adequada para a resolutividade de problemas.

Considera-se a diminuição do número de idosos em situação de abandono
como impacto ocasionado pelo atendimento dessa Rede.

Obstáculos:
ü Insuficiência de recursos financeiros.
ü Insuficiência de serviços a serem oferecidos a esse segmento.

Prestam serviços aos idosos, em meio aberto, 4 (quatro) entidades, com,
em média, 119 (cento e dezenove) atendimentos ao mês, totalizando
1428 (mil e quatrocentos e vinte e oito) ao ano.

Em relação à capacidade física, recursos humanos e materiais todas as
entidades possuem condições adequadas e padrão de qualidade condizentes, assim
como apresentam nível satisfatório de capacidade na gestão técnica e gerencial.

Destaca-se como implementação o reordenamento das ações em face da
legislação vigente e discussões intersetoriais.

Obstáculos:
ü Insuficiência de recursos financeiros.
ü Insuficiência de serviços a serem oferecidos a esse segmento.
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AÇÕES DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

A Rede Executora Não Governamental é composta por 28 (vinte e oito)
entidades, que prestam assistência e orientação sócio-familiar.

A média de atendimento mensal é de 7534 (sete mil e quinhentos e trinta e
quatro), totalizando, no ano, 90408 (noventa mil e quatrocentos e oito).

Toda essa Rede apresenta condições físicas, recursos humanos e materiais e
capacidade gerencial satisfatórias.

Considera-se como impacto maior desse trabalho, o oferecimento de espaços
de escuta e de troca de experiências, ao mesmo tempo em que favorece ao
protagonismo das famílias.

Obstáculo:
ü A implementação das medidas, contidas na Resolução CMDCA

Nº 06/2001, por ser processual exige das entidades uma sensibilização e
capacitação que é gradativa.
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EIXO - ENFRENTAMENTO À POBREZA /
NOVAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

Em nível governamental este eixo refere-se às ações realizadas de forma
descentralizada nas 5 (cinco) Coordenadorias Regionais de Assistência Social
(CRAS).

ü Realizações: Plantão Social - Plantões Descentralizados (referenciamento
e acolhimento);

ü Ação Comunitária: Instalação de Microrregiões, Fóruns Intersetoriais,
Hortas Comunitárias, Programa de Renda Familiar Mínima (PGRFM),
Centro de Formação para o Trabalho e Cidadania: Cursos
Profissionalizantes nas diversas áreas e Formação de Grupos Associativos/
Cooperativas, Balcão de Empregos e Pró-Rendas.

ENFRENTAMENTO À POBREZA – Os projetos de Enfrentamento à Pobreza
compreendem a instituição de investimentos econômico-sociais nos grupos
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes
garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições
gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do
meio-ambiente e sua organização social – Artigo 25 da Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS).

AÇÃO COMUNITÁRIA – A Ação Comunitária tem como principio normativo
valorizar a implementação de serviços intersetoriais de atenção à família, com
objetivos e processos mais ambiciosos de proteção e alteração da qualidade da vida
familiar – e não apenas dos seus membros. Esses Serviços devem ser entendidos
de forma competente, compondo uma rede capaz de atender e totalizar as
atenções, hoje setorializadas e fragmentadas. É igualmente indispensável que essa
Rede seja implementada de forma descentralizada tendo como base o
microterritório (a comunidade), otimizando as relações e os recursos aí existentes,
com vistas ao desenvolvimento local sustentável – (PNAS – MPAS/SEAS - 1998).

Plantão Social:
Plantões Descentralizados - Referenciamento e Acolhimento

Em consonância com o entendimento da implementação da Rede,
considerando o microterritório, estão instalados, atualmente, 15 (quinze) plantões
descentralizados, possibilitando a melhoria do atendimento aos usuários por técnico
permanente, criando uma referência da Assistência Social em cada microrregião.
Entende-se o Plantão como fonte de dados para diagnóstico, o que favorece na
definição de programas a serem implantados, considerando as especificidades de
cada comunidade.
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Instalação de Microrregiões e Fóruns Intersetoriais

O Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) define como uma das
diretrizes da Política da Assistência Social o trabalho em Rede e a intersetorialidade,
buscando combater a fragmentação por meio de ações integradas (inter e intra-
Secretarias), visando obter resolutividade e eficácia, otimização de recursos,
garantindo agilidade e a qualidade de atendimento aos usuários.

Os Serviços, Projetos e Programas da SMAS têm trabalho intersetorial
rotineiro com as demais Secretarias, tendo sido incrementado durante o ano a
participação das ONG’s, sediadas nas diversas regiões.

Até o momento, as Coordenadorias Regionais de Assistência Social (CRAS),
instalaram 22 (vinte e duas) microrregiões, das quais 13 (treze) foram
implementadas, no ano de 2003, e 24 (vinte e quatro) fóruns intersetoriais. Os
fóruns intersetoriais são instalados em dois níveis: no nível da operacionalização,
com a participação de técnicos das várias Secretarias e representantes de ONG’s e
no nível das Coordenações com a participação dos Coordenadores Regionais das
diversas Secretarias.

No nível das diversas Secretarias ocorrem encontros quinzenais entre os
Secretários de Educação, de Saúde, de Cultura, Esportes e Turismo, e de
Assistência Social – Grupo de Políticas Sociais.

Tem-se como ganho para a população o favorecimento a um atendimento
mais acessível e o estabelecimento de uma referência da Assistência Social nas
microrregiões. Como resultado e avanço destacamos o fortalecimento dos fóruns
intersetoriais e o envolvimento da Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente (SMPDUMA) com a implementação do
Projeto Alma  (Arte, Lixo e Meio Ambiente) e da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho com os projetos de grupos associativos/cooperativas e hortas
comunitárias. Também compreendido como avanços ocorreu à realização de
Seminários Intersetoriais para avaliação e definição de novas metas, a participação
conjunta e responsabilização na programação de eventos que abrange a região
como um todo e o início do processo de co-responsabilização na discussão de
casos.

Obstáculo:
ü Dado que o conceito de Intersetorialidade/Rede supõe metas comuns,

articulação, compartilhamento de valores, pactuar estratégias,
compromissos em torno de objetivos comuns, explicitação de propostas,
entende-se que esse é um processo em construção, no qual variam o
comprometimento e o assumir, por parte dos vários atores, havendo em
alguns momentos defasagem na participação das várias Secretarias,
necessitando que haja uma maior efetividade da intersetorialidade como
Política Pública.
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Impactos sociais:
ü Mudança de paradigma em relação ao trabalho, à equipe e aos usuários;
ü Acesso da população às informações;
ü Protagonismo da comunidade;
ü Protagonismo do usuário - participação em fóruns diversos, Conferência

da Assistência Social, Congresso da Cidade, Orçamento Participativo.

Implementação:
ü Hortas Comunitárias - O Programa Horta Comunitária oferece a população

desempregada e/ou famílias vulnerabilizadas, moradoras das várias
regiões, a oportunidade de se engajar em programa comunitário com
vistas à formação de grupo associativos/cooperativas. O programa está
em fase de implementação com 8 (oito) grupos em formação, num total
de, aproximadamente, 46 (quarenta e seis) pessoas.

Programa de Renda Familiar Mínima (PGRFM)

Após a realização, em 2002, dos Seminários onde foram discutidos os vários
questionamentos existentes sobre a concepção do Programa e sua
operacionalização uma nova proposta passou a ser delineada em 2003 a partir das
seguintes considerações:

ü As diretrizes básicas norteadoras contidas no Plano Municipal de
Assistência Social onde se tem como um dos eixos integradores à
construção de Novas Relações Comunitárias (trabalho em rede, espaços
regionalizados favoráveis ao estabelecimento de relações solidárias
forjadoras de cidadania);

ü Que as ações de Enfrentamento à Pobreza devam se dar numa ação
intersetorial e que programas de transferência de renda como este,
devam funcionar como um suporte para essas ações;

ü A necessidade de se desenvolver um olhar global sobre o usuário;
ü As avaliações desenvolvidas pelos técnicos quanto ao alcance restrito do

modelo de acompanhamento psicossocial, no que diz respeito ao
desenvolvimento da autonomia das famílias e sua inclusão na Rede
Social;

ü A necessidade de revisão do valor transferido às famílias, para contemplar
as necessidades básicas.

Nessa nova proposta o objetivo do programa consiste em  possibilitar suporte
de renda às famílias participantes dos Serviços/Programas sociais e em situação
sócio-econômica precária, visando o enfrentamento das situações de pobreza em
conjunto com ações intersetoriais, o fortalecimento das redes de solidariedade
locais e o incentivo à geração de renda e trabalho.

Há que se destacar como avanços nessa nova proposta, além de sua
formatação, dois outros aspectos: no que se refere ao
acompanhamento/monitoramento das ações com as famílias e seu
referenciamento. Quanto ao primeiro aspecto  - acompanhamento/monitoramento
será feito segundo tipologia que considera:
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ü Famílias em situações de extrema vulnerabilidade;
ü Famílias em situação de fragilidade pontual;
ü Pessoas idosas sozinhas sem autonomia financeira e social; e
ü Famílias pró-ativas com potencialidades (ação comunitária).

Em relação ao segundo aspecto – referenciamento - as famílias serão
encaminhadas para sua inclusão a partir da ação comunitária ou de outros
programas/serviços e o monitoramento se dará intersetorialmente a partir de ações
programadas, de acordo com a necessidade de cada família, conforme tipologia
mencionada.

A avaliação do programa realizada pela equipe permite considerar como
avanço o redimensionamento das ações com os novos procedimentos quais sejam:

ü Compromisso intersetorial  - propiciando a articulação das ações sociais
no nível local, a integração e potencialização, através do trabalho em
Rede, buscando o desenvolvimento de estratégias coletivas de
transformação da realidade local;

ü A família vista na totalidade e que a criança não é pretexto para auferir
renda;

ü A construção de Novas Relações Comunitárias (trabalho em rede, espaços
regionalizados favoráveis ao estabelecimento de relações solidárias e
forjadoras de cidadania);

ü O trabalho de ação comunitária como referência para o acompanhamento
das famílias buscando favorecer atividades de participação social e política
– grupos de co-gestão do programa, OP, Associação de Pais, grupos de
geração de renda e associativismo, inserção da família em programas de
alfabetização e profissionalização;

ü Aplicação conjunta e simultânea de ações prioritárias, num mesmo
território da cidade, através do estabelecimento de microrregiões de
atuação.  Nas áreas selecionadas, buscar dar oportunidade de inclusão
social à população, a partir de ações integradas e da participação da
comunidade.

Obstáculos:
ü Durante o ano de 2003 o programa foi executado ainda no modelo

anterior, considerando esse período como um momento de transição
entre a construção e a assimilação da proposta pela equipe e a sua
implementação;

ü As maiores dificuldades encontradas foram à falta de recursos financeiros
para a ampliação do número de famílias no programa, bem como o valor
do benefício repassado a cada família (per capita); possibilitar/garantir a
inserção profissional dos beneficiários; a amplitude do objetivo do
programa – superação das condições de pobreza e o pequeno prazo de
concessão do benefício e o desligamento – em sua maioria as famílias não
conseguiram superar a fragilidade da sua situação sócio-econômica.

Impacto Social:
ü Construção de indicadores de avaliação e monitoramento;
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Implementação:
ü Instalação do grupo de profissionais, responsáveis pelo Programa, com

encontros sistemáticos para implantação da nova proposta que, a partir
do ano 2004, se propõe a realizar monitoramento, pesquisa e análise da
implementação da nova proposta.

Quadro 1: Evolução do PGRFM
Descrição Meses / 2003

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Famílias
Atendidas
CRAS/Norte 563 541 523 506 369 385 473 550 548 569 566 533
CRAS/Sul 727 719 707 701 603 622 674 744 784 821 775 742
CRAS/Leste 279 264 262 230 170 210 225 252 286 300 315 314
CRAS/Sudoeste 954 911 885 827 743 720 834 905 1021 1162 1082 977
CRAS/Noroeste 521 517 512 509 362 381 445 471 499 489 356 347
SAF 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3

Totais 3048 2957 2894 2778 2252 2323 2656 2926 3142 3345 3097 2916
Inclusões de
Famílias

9 11 10 14 112 118 341 371 264 268 72 5

Reinclusão de
Famílias

1 2 0 0 1 2 2 1 2 2 2 1

Desligamento de
Famílias

201 102 66 128 637 48 8 101 46 61 313 180

Pessoas
Beneficiadas

12120 11746 11502 11057 8943 9182 10412 11425 12222 12870 11837 11159

Crianças por
Faixa Etária

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

0 – 2 anos 1538 1471 1385 1293 1070 1072 1189 1274 1338 1399 1301 1210
3 – 6 anos 2256 2177 2143 2054 1642 1691 1909 2110 2263 2369 2160 2045
7 – 16 anos 3547 3459 3427 3323 2684 2757 3103 3393 3749 3749 3386 3186
Acima 16 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totais 7341 7107 6955 6670 5396 5520 6201 6777 7227 7517 6847 6441
Média de
Crianças/Família

2,41 2,40 2,40 2,40 2,40 2,38 2,33 2,32 2,30 2,25 2,21 2,21

Média de
Renda Familiar

6,25 6,21 6,28 6,17 5,74 5,57 5,62 5,44 5,40 5,34 5,49 5,47

Total da Renda 19.064 18.359 18.179 17.148 12.920 12.950 14.925 15.931 16.975 17.855 17.007 15.937

Total do Reforço 396.281 383.686 376.218 362.267 292.839 300.756 340.962 375.342 401.493 422.961 388.374 366.335

Total Pago 394.701 381.761 374.363 360.867 291.889 300.075 340.077 373.260 400.111 421.449 386.132 364.630

Total Devolvido 1580 1925 1855 1400 950 681 885 2082 1382 1512 2242 1705
Média do
Reforço/Família

130,01 129,76 130,00 130,41 130,04 129,47 128,37 128,28 127,78 126,44 125,40 125,63

Média do
Reforço/Membro

32,70 32,67 32,71 32,76 32,75 32,75 32,75 32,85 32,85 32,86 32,81 32,83

Menor Reforço 30,00 30,00 30,00 30,00 25,00 25,00 5,00 4,00 15,00 10,00 10,00 10,00
Maior Reforço 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 350,00

Famílias
Monoparentais

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Só Mulheres 1436 1386 1348 1282 1050 1088 1231 1343 1437 1487 1349 1247
Só Homens 32 29 27 23 21 23 26 35 37 41 38 33
Famílias com
Renda Zero

2662 2584 2525 2433 2004 2070 2363 2614 2812 2994 2764 2603

Valor Total
Despendido

394701 776462 1150825 1511692 1803582 2103657 2443734 2816994 3217106 3638555 4024687 4389317
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Centros de Formação para o Trabalho e Cidadania
ü Cursos Profissionalizantes nas diversas áreas;
ü Formação de Grupos Associativos/ Cooperativas.

O programa Formação para o Trabalho e Cidadania é operacionalizado de
forma descentralizada  nas Coordenadorias Regionais de Assistência Social e sua
proposta é desenvolvida a partir de três eixos: exercício da cidadania, capacitação
específica e habilidade de gestão. Pressupõe também o desenvolvimento de forma
integrada com outros programas com vistas a potencialização da ação comunitária.

Uma das metas do programa é o incremento de atividades potencializadoras
de geração de renda por meio de Oficinas / Grupos Associativos / Cooperativas.
Atualmente, estão em funcionamento, ou sendo fomentados, 14 (quatorze) grupos
nas modalidades associativos/cooperativos.

Os cursos desenvolvidos, de forma descentralizada, contam com a
participação de parcerias com ONG’s, Igrejas e Associações de Moradores.
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Quadro 2: Número de Cursos, Pessoas Inscritas e Conclusões
SUDOESTE - Centro de Formação para o Trabalho e Cidadania – Tancredo Neves

Ano 2003 Meses
Condição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Tot

Cursos
Iniciados

218 305 118 239 117 70 32 55 25 81 0 0 1260

Cursos
Encerrados

104 148 151 126 219 123 24 54 20 65 0 0 1034

% Alunos
Aprovados

82%

NOROESTE - Centro de Formação para o Trabalho e Cidadania
Dr. José Francisco H. B. de Mello / Nova Esperança / Satélite Íris

Ano 2003 Meses
Condição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Tot

Cursos
Iniciados

58 225 96 105 87 16 111 0 0 0 0 0 698

Cursos
Encerrados

33 0 0 137 78 122 42 0 0 0 0 0 412

% Alunos
Aprovados

59%

NORTE - Centro de Formação para o Trabalho e Cidadania
Casa de Ação Comunitária da Vila Padre Anchieta (CACO) / Espaço Esperança

Ano 2003 Meses
Condição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Tot

Cursos
Iniciados

0 120 68 44 0 0 0 0 0 0 0 0 248

Cursos
Encerrados

0 0 0 0 37 26 45 17 20 0 7 0 152

% Alunos
Aprovados

62%

SUL - Centro de Formação para o Trabalho e Cidadania – Dr. João de Souza Coelho
Ano 2003 Meses
Condição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Tot

Cursos
Iniciados

0 66 97 46 34 13 15 0 22 0 59 0 352

Cursos
Encerrados

10 0 27 64 70 32 30 12 0 0 0 45 290

% Alunos
Aprovados

83%

LESTE - Centro de Formação para o Trabalho e Cidadania
Humberto Máscoli / São Quirino

Ano 2003 Meses
Condição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Tot

Cursos
Iniciados

0 123 99 50 0 0 83 40 0 20 0 0 415

Cursos
Encerrados

10 0 23 47 57 31 56 12 0 8 0 0 244

% Alunos
Aprovados

59%

Total Geral Atendidos 2973
Total Geral Aprovados 2132

% Total Aprovados 72%
Observação: Os totais referem-se ao número de alunos atendidos em novas turmas dos cursos oferecidos em
2003. Os motivos da não aprovação são: desistência, como, por exemplo, alunos que conseguem emprego, faltas
e não aproveitamento do conteúdo do curso.
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Obstáculos:
ü A falta de recursos financeiros para o atendimento total da demanda;
ü Atraso na liberação dos recursos para realização dos cursos em 2003;
ü Necessidade de adequação do espaço físico.

Impactos Sociais:
ü Elevação da auto-estima;
ü Montagem e aperfeiçoamento de negócios próprios com financiamento do

Pró-Rendas (micro-crédito municipal);
ü Surgimento de novos multiplicadores;
ü Inserção no mercado formal e informal de trabalho;
ü Realização de atividades avulsas de geração de renda.

Implementação:
ü Implantação de oficinas de trabalho.

Balcão de Empregos / Pró-Rendas

Destacam-se como principais resultados alcançados por esses Serviços: a
formalização de convênios para a operacionalização dos cursos nos Centros de
Formação para o Trabalho e Cidadania; a formatação de proposta para atendimento
à pessoas com necessidades especiais, nos cursos de iniciação profissional;
articulação com o Banco do Povo, visando uma maior integração com o Programa
Pró-Rendas; integração das ações dos programas à proposta de Ação Comunitária,
em desenvolvimento nas regiões; composição de Grupo de Trabalho para discussão
e elaboração de proposta de criação do Centro de Atendimento ao Trabalhador
(CAT).

Obstáculos:
ü Dificuldades quanto à definição do espaço físico para funcionamento do

Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT);
ü Não encaminhamento do projeto de reformulação da lei sobre o Programa

de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM);
ü Proposta do programa Balcão de Empregos inconclusos;
ü Impossibilidade do atendimento global da meta de 400 créditos do Pró-

Rendas.

Impactos Sociais:

Balcão de Empregos:
§ 13500 (treze mil e quinhentas) pessoas atendidas/ano;
§ Encaminhamentos de 20,35% (vinte vírgula trinta e cinco por cento) para

participar de processo seletivo, das 13500 (treze mil e quinhentas)
pessoas atendidas no ano;

§ Colocação/recolocação de 2,13% (dois vírgula treze por cento) das
2748 (dois mil e setecentos e quarenta e oito) pessoas encaminhadas
para participar de processo seletivo;
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§ Implantação dos módulos de orientação com metodologia específica –
Grupos Operativos - para orientação ao trabalhador desempregado
quanto as suas potencialidades e habilidades para retornar ao mercado
formal de trabalho e/ou pensar alternativas de obtenção de renda;

Pró-Rendas:
§ Financiamentos aprovados com valor médio de R$ 1.352,02 (um mil e

trezentos e cinqüenta e dois reais e dois centavos), atendendo
134 (cento e trinta e quatro) solicitações - valor total de R$ 180.171,70
(cento e oitenta mil e cento e setenta e um reais e setenta centavos);

§ Aumento em 262% (duzentos e sessenta e dois por cento) no número de
clientes atendidos, em relação a 2002.

Implementações:
ü Implantação de novo sistema informatizado necessitando ajustes;
ü Aplicação de pesquisa para avaliação e monitoramento dos

empreendimentos aprovados em 2002;
ü Co-participação no I Encontro de Economia Solidária e na I Feira Estadual

de Economia Solidária;
ü Participação da equipe técnica em reuniões intersetoriais, cujo processo

encontra-se em construção.

Atenção ao Migrante e Morador de Rua

A Coordenadoria Setorial de Acolhimento e Referenciamento Social (CSARS)
desenvolve os seguintes serviços governamentais: Abrigo Especializado RENASCER,
Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante (SAMIM), Casa dos
Idosos e das Idosas e Serviço de Acolhimento e Referenciamento Social (SARES).

Os princípios que norteiam o trabalho dessa Coordenadoria dizem respeito à
garantia do acesso às Políticas Sociais, a participação e solidariedade para a
conquista da cidadania, garantindo um trabalho voltado para o convívio familiar e
comunitário na perspectiva da reinserção social.

O público-alvo se caracteriza pela população adulta em situação de rua e/ou
em situação emergencial, acompanhadas ou não por crianças e adolescentes,
idosos/idosas, portadores de transtornos mentais e itinerantes/migrantes.

O trabalho desenvolvido com esse segmento visa o acesso dos usuários a
Rede de recursos da comunidade, principalmente no atendimento a saúde,
providências quanto à documentação, o resgate dos vínculos familiares, além de
atender as necessidades  básicas de acolhimento e escuta, alimentação e pernoite.
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No que se refere ao atendimento à população migrante/itinerante e
mendicante há que ressaltar a inserção em Projetos de Geração de Renda -
24 (vinte e quatro) usuários - e a localização do grupo familiar, propiciando o
resgate dos vínculos com a família - 44 (quarenta e quatro) usuários.  Destaca-se a
participação dos usuários na Conferência Municipal de Assistência Social, no
Orçamento Participativo (OP) e na implantação do Fórum Regional de discussão
sobre a População de Rua - Região de Piracicaba - e no Fórum de Entidades e
Órgãos que atuam junto à população de rua de Campinas -  o que contribuiu para
uma maior sensibilização da sociedade frente à questão da população de rua  e o
fortalecimento do protagonismo dessa população.

Quanto aos resultados obtidos no Serviço de Acolhimento e Referenciamento
Social (SARES) damos destaque à ampliação do trabalho dos Grupos Operativos –
37 (trinta e sete) participantes - e a apresentação dessa experiência no XII
Congresso Brasileiro de Psicoterapia Analítica de Grupo. Essa experiência vem
possibilitando que os usuários adquiram novas atitudes com relação ao outro, a
escuta, o cuidado, tem desenvolvido o autocuidado.

Foram realizados por esse serviço 3900 (três mil e novecentos) atendimentos
e no que se refere aos ganhos por parte dos usuários há aqueles que estão
provendo a própria moradia com independência institucional e auto-
sustentabilidade.

A instalação do SARES em equipamento próprio vem possibilitando um
atendimento com dignidade e sigilo profissional como também sendo referência
para o usuário na procura espontânea.

Abrigo Especializado Renascer

A população adulta, estruturada na rua, com transtorno mental é atendida
em abrigo especializado onde recebem assistência integral, atendimentos
psicossocial, participam de Oficinas e de sessões de grupo operativo, busca-se
integrá-los na Rede de Saúde Mental, assim como resgatar os vínculos familiares. A
participação nos espaços externos coloca-os interagindo com os vários segmentos
da sociedade o que favorece uma mudança no “olhar” frente a essa realidade.

A participação nas Oficinas contribuiu também como sendo um espaço de
escuta e dessa forma proporcionou a um dos participantes a reconstrução de sua
história pessoal com isso à localização de sua cidade de origem e a localização da
família na qual foi reintegrada.
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Casa de Idosos e de Idosas

A participação dos idosos no Centro de Vivência Itinerante (CVI) é o trabalho
que se destaca no Serviço Casa dos Idosos e das Idosas, trabalho desenvolvido
intersetorialmente na região em que está instalada. A participação dessa Casa nas
reuniões intersetoriais constitui também um avanço a ser mencionado na medida
que contribuiu de forma significativa para as discussões da elaboração da Lei que
estabelece normas e padrões de funcionamento para instituições de longa
permanência para idosos, promulgada em 17/12/2003.

O atendimento mensal é de 12 (doze) idosos e idosas.

Obstáculos nesta Coordenadoria:
ü A precariedade das instalações do equipamento para atendimento ao

migrante/itinerante;
ü Não existência de casa transitória para a população de rua;
ü Não existência de abrigo emergencial para a Operação Inverno;
ü Não existência de interface com a Secretaria Municipal de Habitação

(SMH);
ü Ausência de dados sistematizados que quantifiquem e possibilitem a

definição do perfil dessa população.

Impactos Sociais:
ü Protagonismo do usuário;
ü Usuários em processo de autodeterminação: auto-sustentabilidade e

autocuidado;
ü A instalação do Serviço em equipamento próprio;
ü Participação na elaboração da Lei que estabelece normas e padrões de

funcionamento para instituições de longa permanência para idosos,
promulgada em 17/12/2003.

ü Discussão regionalizada sobre a população de rua;
ü Mudança de paradigma quanto ao local de atendimento - grupos

desenvolvidos na rua.

Implementações:
ü Ampliação dos grupos operativos na rua;
ü Parcerias com ONG’s para a melhoria de equipamentos;
ü Integração dos Serviços que compõem a Coordenadoria.

Os serviços, não governamentais, prestados pela Rede Executora no Eixo
Enfrentamento à Pobreza, compreendem ações distributivas, ações de apoio à
saúde, abrigos – regime residencial a adultos usuários de substancias psicoativas,
portadores de HIV e oncológico, ações de acolhimento/migrante e ações visando
trabalho e renda.
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A Rede Executora Não Governamental que atende com ações distributivas é
formada por 6 (seis) entidades que, durante o ano de 2003, apresentaram
34764 (trinta e quatro mil e setecentos e sessenta e quatro) atendimentos, sendo,
em média,   2897 (dois mil e oitocentos e noventa e sete) atendimentos/mês. As
metas propostas para o ano foram atingidas tendo havido o recebimento por parte
da população demandatária  de gêneros alimentícios, roupas, medicamentos etc.
Portanto, sendo atendida emergencialmente dentro da política compensatória.

Quanto à capacidade física essas entidades apresentam condições físicas e
ambientais adequadas e em relação aos Recursos Humanos 4 (quatro) trabalham
com voluntariado e as outras 2 (duas) possuem quadro de pessoal adequados à
população atendida. Também apresentam recursos materiais e equipamentos que
atendem ao trabalho desenvolvido. A iniciativa de buscar recursos financeiros e
parcerias demonstra habilidade de gestão, embora não tenham apresentado
implementações.

Obstáculos:
ü Ausência de condições financeiras e materiais para o atendimento da

elevada demanda do município e região;
ü Capacitação técnica para qualificar as ações que promovam a formação

de grupos associativos e cooperativos junto à população atendida.

A Rede Executora Não Governamental que desenvolve ações de apoio à
saúde mental é formada por 3 (três) entidades, com um total de atendimento anual
de 14640 (quatorze mil e seiscentos e quarenta), tendo uma média mensal de
1220 (um mil e duzentos e vinte) atendimentos.

A capacidade física, recursos humanos e materiais se apresentam adequados
ao desenvolvimento do trabalho e as entidades demonstram capacidade de gestão
ao buscar parcerias e outras fontes de recursos.

A implementação do número de agentes multiplicadores, na área de
prevenção, trouxe ganhos à população no que se refere às ações educativas
qualificadas.

Obstáculo:
ü Necessidade de separação da natureza de atendimento como Entidade

Beneficente de Assistência Social ou específica da área de Saúde.

A Rede Executora Não Governamental que atende, por meio de Abrigos –
regime residencial - a adultos usuários de substancias psicoativas, portadores de
HIV e oncológico é composta por 5 (cinco) entidades, com 245 (duzentos e
quarenta e cinco) atendimentos mensais no ano de 2003. Todas elas apresentam
capacidade física e ambientes adequados ao trabalho proposto.
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No que se refere a recursos materiais, humanos e capacidade de gestão
2 (duas) das 5 (cinco) entidades necessitam de um reordenamento institucional, no
que se refere à qualificação de seu quadro funcional, equipamentos e materiais e
capacidade de gestão. Dada essas dificuldades apresentam número reduzido de
atendimentos em relação a sua capacidade. As demais entidades apresentam
desempenho satisfatório.

A possibilidade de acompanhamento dos familiares junto aos pacientes, pode
ser entendida como um ganho para população demandatária desse atendimento.

Obstáculo:
ü Recursos financeiros altos para investimentos nessa área.

A Rede Executora Não Governamental que tem como proposta ações de
acolhimento e atendimento ao migrante é composta de 4 (quatro) entidades, que
desenvolvem 5 (cinco) projetos e realizaram, durante o ano de 2003, 14100
(quatorze mil e cem) atendimentos, sendo a média mensal de 1175 (um mil e
setenta e cinco).

No que se refere a Recursos Humanos 2 (duas) entidades da Rede possuem
quadro de pessoal com vínculo empregatício e as demais trabalham somente com
Voluntários. Também, 2 (duas) das 4 (quatro) entidades apresentam dificuldades
quanto à gestão, apoiando-se basicamente no recurso direcionado pelo Poder
Público.

No que diz respeito à capacidade física e recursos materiais todas as
4 (quatro) entidades possuem condições adequadas para o trabalho desenvolvido
neste segmento.

Destaca-se o trabalho desenvolvido por uma das entidades ao implantar
Oficinas de caráter emancipatório junto aos seus usuários.

Obstáculo:
ü A elevada demanda reprimida sendo Campinas um pólo de atração para

migrantes e itinerantes ocorrendo dificuldades financeiras para execução
de projetos nesta área.

A Rede Executora Não Governamental que desenvolve ações visando
trabalho e renda é formada por 17 (dezessete) entidades que realizaram, durante o
ano de 2003, 37020 (trinta e sete mil e vinte) atendimentos, sendo a média mensal
de 3085 (três mil e oitenta e cinco).

Todas as entidades apresentam capacidade física, recursos materiais e
humanos e capacidade de gestão adequados à proposta que visam desenvolver e
atendem parcialmente a população demandatária.
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Observa-se sensível melhora no padrão de qualidade de vida da população e
infere-se a possibilidade de criação de novos projetos e a ampliação da Rede de
Serviços nessa área.

Obstáculo:
ü Insuficiência de recursos financeiros e equipamentos para atender toda a

população demandatária.
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EIXO - GESTÃO PARTICIPATIVA

Em nível governamental existem:
ü Comissões de Gerenciamento dos Equipamentos;
ü Participação dos usuários nas reuniões do Orçamento Participativo (OP),

Fóruns e Conferências;
ü Criação de Fóruns Intersetoriais;
ü Comissão de Representantes dos Funcionários da SMAS.

Os 18 (dezoito) Serviços da Rede Executora Governamental, ligados a
Assistência Social, têm implantado Comissão de Gerenciamento.

Os obstáculos e/ou dificuldades são característicos de um processo novo que
exige adequações, disponibilidade e, principalmente, novo paradigma para o
gerenciamento e participação.

Inovação/Impacto: essa ação, em alguns locais, está solidificada, resultando
ganhos significativos para o espaço e conseqüentemente para a população.

Participação dos Usuários:
ü Na temática da Assistência Social tivemos um público, de cerca, de

450 (quatrocentas e cinqüenta) pessoas, configurando uma boa
articulação da Rede na mobilização dos usuários;

ü Nas Conferências da Assistência Social, tanto nas Pré-Conferências,
quanto na Geral, a participação do usuário foi mais qualificada denotando
o trabalho desenvolvido nesta Gestão. Em todas as outras Conferências –
Criança e Adolescente e Idoso a participação do usuário fez-se presente,
inclusive no Planejamento e Organização;

ü Os Fóruns Intersetoriais são espaços de reflexão sobre as ações nas
regiões e tornam-se momentos de troca de experiências, discussão de
casos e encaminhamentos referenciados e acompanhados. Este trabalho
contribuiu para a “construção da Rede de Assistência Social”,
implicando no aprofundamento da Rede de Relações e de Solidariedade.

Comissão de Representantes dos Funcionários da SMAS

Discussões e encaminhamentos da Comissão de Representantes dos
Funcionários da SMAS, tendo as seguintes atividades e resultados:

ü Eleições/Reeleições dos Representantes de Funcionários;
ü Discussão e conhecimento sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Salários e

Benefícios (PCCSB);
ü Levantamento de necessidades/dificuldades dos Serviços (Condições

Adversas do Trabalho) e propostas de criação de adicionais para os
funcionários da SMAS;

ü Participação e apresentação da discussão sobre adicionais nas Pré-
Conferencias: Municipal, Macro – Regional, Estadual e Nacional;
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ü Moção para criação de adicionais para todos os profissionais da
Assistência Social;

ü Proposta de Avaliação de Desempenho contemplada na Minuta do PCCSB
(conclusão).

Avaliamos que este canal de comunicação e troca de experiência profissional
entre os funcionários e a SMAS continuou sendo um espaço de discussão,
construção e apontamento de sugestões importantes da Política, Gestão de
Assistência Social e demandas gerais da Prefeitura Municipal de Campinas. As
atividades acima colocadas expressaram concretamente as metas atingidas ao
longo desse processo com conquistas e reavaliações constantes. Como todo
processo em construção a Comissão enfrentou dificuldades no encaminhamento de
algumas questões e, muitas vezes, o grupo repensou seu papel, a sua
representação, o que apresentou como proposta, e, ainda como socializar essas
reflexões e informações. Mesmo com todos os entraves de comunicação e de
dificuldades avaliamos que a Comissão pode avançar em alguns aspectos.

3.1 - QUALIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS
PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

Os ganhos para a população evidenciam-se nas ações descentralizadas nas
regiões, aproximando o usuário para o acesso aos seus Direitos. Os Plantões
Descentralizados, as Hortas Comunitárias/Domiciliares, os Grupos Associativos e as
Cooperativas são implementações de projetos que, sem nenhuma dúvida, colocam
a população no centro das ações da Assistência Social.

As experiências inovadoras, relatadas pela Rede Executora Governamental,
apresentam relação direta com as diretrizes do PMAS, evidenciando que as ações
têm intencionalidade e efetividade.

Das Resoluções dos Conselhos destacamos a Resolução CMDCA Nº 06/2001
que impõe implementações à Política de Assistência Social e conseqüentes ganhos
para a população. A centralidade de ações para o grupo familiar, já indicado na Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS), ganhou maior concretude.

A revisão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) deu ao Município
visibilidade desse usuário que não estava, em sua maioria, inserido nas Políticas
Públicas locais. Para o usuário o impacto social, além da concessão do benefício, foi
o encaminhamento, pela Assistência Social, para outros serviços que implicaram no
aumento da qualidade de vida desse e de sua família. A divulgação e a socialização
do BPC aumentou a procura pelo benefício, nos diversos Serviços da Rede
Executora, tanto de OG’s, quanto de ONG’s, sendo a Assistência Social referência,
ainda tímida e confundida com a Previdência, para este usuário.
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O Benefício de Prestação Continuada (BPC), dentro da competência do
Gestor Municipal de cumprir o Artigo 21 da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) – revisão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destacamos
resultados e impacto social do BPC – 3ª Etapa.

Para a revisão da 3ª etapa a capacitação teve carga horária de
16 (dezesseis) horas, foi realizada no período noturno, envolvendo 70 (setenta)
pessoas – técnicos da SMAS e da cooperativa.

ü A parceria com os profissionais da Saúde, Educação e Assistência Social
neste processo foi fundamental;

ü A comissão de revisão participou de todas as reuniões intersetoriais nas
regiões para socialização do benefício e informações sobre o processo;

ü A SMAS consultou as Organizações Não Governamentais (ONG’s) que
trabalham com pessoas com necessidades especiais e idosos para que
fizessem o laudo de revisão dos usuários atendidos pelos Serviços. No
entanto, somente 1 (uma) entidade dispôs-se a realizar a revisão de seus
usuários;

ü O transporte dos Assistentes Sociais que realizaram a revisão foi
integralmente fornecido pela SMAS;

ü As entrevistas domiciliares foram realizadas pela Cooperativa de
Assistentes Sociais de Campinas, contratada por processo licitatório.

Resultados na 3ª Etapa:
ü PPD – 436 (quatrocentos e trinta e seis) processos;
ü IDOSO – 489 (quatrocentos e oitenta e nove) processos.

Quadro 3
Situação PPD IDOSO

Mudou-se do Município 43 62
Endereço inexistente 48 25
Óbito 14 20
Outros 50 49
Negou-se a prestar esclarecimentos 00 05
Renda igual ou superior a ¼ do Salário Mínimo 54 25
Renda inferior a ¼ do Salário Mínimo 227 303

Total  436  489
Obs.: PPD – sugeridas 5 (cinco) Perícias Médicas

Obstáculos:
ü O endereço do usuário, referenciado pelo Instituto Nacional de Seguridade

Social (INSS), não é claro, é incompleto, o que dificulta o acesso;
ü Toda a Rede de Assistência Social assumir o Benefício de Prestação

Continuada (BPC) como benefício da Assistência e não da Previdência;
ü Falta clareza para os profissionais da Área Social, que o BPC está

diretamente ligado à Política de Assistência Social;
ü O profissional não assume como seu papel a informação e orientação para

o acesso ao BPC;
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ü Inserir os beneficiários na Rede de ONG’s para acompanhamento sócio-
educativo que garanta a inclusão nos Serviços e Programas de Atenção e
Proteção.

Impactos Sociais:
ü Distribuição de 11000 (onze mil) folders à população e 300 (trezentos)

cartazes nos Serviços da Rede de Assistência Social e de Saúde;
ü Famílias orientadas e encaminhadas para os Serviços das Políticas

Públicas, num total de 345 (trezentos e quarenta e cinco) – PPD e
397 (trezentos e noventa e sete) – IDOSOS.

Implementações:
ü 15000 (quinze mil) folders sobre o BPC;
ü 1000 (um mil) cartazes sobre o BPC;
ü 4 (quatro) textos no Diário Oficial do Município;
ü 1 (um) texto e entrevista no jornal local;
ü Sistema 156 orientado;
ü Divulgação no site da Prefeitura Municipal de Campinas: orientação e

formulários;
ü Usuário do BPC incluído no Mapa da Exclusão/Inclusão Social de

Campinas.

3.1.1 - CAPACIDADE FÍSICA

A Rede Executora de OG’s está, atualmente, composta de 45 (quarenta e
cinco) unidades que procuramos levantar suas condições de estrutura  física, e por
conseguinte suas necessidades, a fim de garantirmos um padrão mínimo de
qualidade, tanto aos agentes públicos executores das Ações de Assistência Social,
quanto aos seus usuários e mais 2 (duas) novas unidades na Vila Régio, que
deverão estar concluídas antes do final de 2004, totalizando portanto 47 (quarenta
e sete) unidades.

Assim, destacamos o número de unidades executoras do Poder Público que
necessitam de intervenções leves ou de pequenas reformas, de intervenções
maiores com reformas e ou ampliações, apontando aquelas que irão estar
concluídas até o 1º ou 2º semestres de 2004.

Destacamos, também, as unidades que utilizam imóveis locados de terceiros
e que necessitam de mudança urgente, bem como as unidades que estão em bom
estado de conservação da estrutura física e de adequação aos serviços que nelas
são prestados.
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Quadro 4
Condição Número de Unidades

Em bom estado de conservação 16
Com necessidade de pequenas reformas 16
Em reforma e/ou ampliação, com término
previsto para até o final do 1º semestre de
2004

05

Em reforma e/ou ampliação acentuadas 02
Com necessidade de mudança para novo
local

04

Para reforma e/ou ampliação, com término
previsto para até o final do ano de 2004

02

Para construção durante este exercício 02
Total   47

A capacidade física da Rede Não Governamental foi abordada no item 3,
dentro dos eixos correspondentes.

3.1.2 - RECURSOS HUMANOS

A SMAS, dando continuidade, em 2003, repôs o número de funcionários,
conforme observamos no quadro abaixo:

Quadro 5: Distribuição dos Funcionários segundo a Família Ocupacional
Família Ocupacional Ano 2002 Ano 2003 Aumento

2003 versus
2002

Operacional 165 176 7%
Administrativa 69 81 17%
Apoio à Área
Educacional E Social
(Monitoria)

93 113 22%

Universitária 149 157 5%
Totais  476  527 11%

Fonte: Setor de RH/Capacitação – CSAD – SMAS

Ainda persiste a defasagem entre o número de profissionais existentes em
relação ao necessário para o atendimento.

Com a implementação da Resolução CMDCA Nº 06/2001 as Entidades da
Rede Não Governamental iniciaram o seu reordenamento para cumprir com as
diretrizes no atendimento às famílias. Nesta ação foi necessária à contratação de
profissionais para a execução da proposta. Portanto, houve investimento das
Entidades na ampliação de seu quadro técnico. As informações de caráter geral
dessa Rede estão inseridas no item 3, nos eixos correspondentes.
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3.1.3 - RECURSOS MATERIAIS

Durante o exercício de 2003, foram adquiridos inúmeros materiais para
funcionamento e manutenção das atividades desenvolvidas pela Rede Executora
Governamental.

A relação, de parte dos itens adquiridos, consta do quadro abaixo, e somou o
total de R$ 1.131.958,59 (um milhão e cento e trinta e um mil reais e novecentos e
cinqüenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos).

Quadro 6: Aquisições de Material de Consumo
Item Descrição do Material Unidade Valor

 (R$)
Categoria

1 Material de Uso Comum (Escritório e Higiene) SMAS 138.957,10 Consumo

2 Combustível SMAS 50.000,00 Consumo

3 Materiais para Curso de Pipa PETI/SMAS 76,20 Consumo

4 Aquisição de Jogos de Cama, Mesa e Banho SMAS 32.340,50 Consumo

5 Aquisição de Placa Fax Modem 56 K CRAS/Noroeste 62,00 Consumo

6 Aquisição de Antivírus Norton SMAS 125,00 Consumo

7 Aquisição de HD e de Placa de Rede SMAS/PRÓ-RENDAS 345,00 Consumo

8 Materiais Elétricos NCCA/Costa e Silva 314,20 Consumo

9 Aquisição Software Office XP Gabinete/SMAS 4.680,00 Consumo

10 Aquisição de Cartuchos para Impressoras SMAS 7.997,50 Consumo

11 Aquisição de Fraldas Pano/Descartáveis – Abrigos SMAS 16.278,28 Consumo

12 Material para Pintura Convivência e Cidadania 2.508,20 Consumo

13 Aquisição de Livros Conselho Tutelar/CEAMO 307,24 Consumo

14 Bateria Aparelho NEXTEL iPLUS Conselho Tutelar 119,00 Consumo

15 Aquisição Colchões/Colchonetes (emergencial) SMAS 35.963,80 Consumo

16 Materiais para Curso de Música NCCA’s 1.474,23 Consumo

17 Material para Curso de Fotografia RESGATE 4.194,50 Consumo

18 Aquisição de Gêneros Hortifrutigranjeiros SMAS 8.000,00 Consumo

19 Aquisição de Placas de Identificação SMAS 1.710,00 Consumo

20 Aquisição de Tonner Impressora Laser Kyocera SMAS 7.565,00 Consumo

21 Fornecimento de Divisórias Conselho Tutelar 1.492,00 Consumo

22 Materiais Forro "Caixa de Leite" CRAS/Norte 655,30 Consumo

23 Aquisição de Calça Plástica SARA-M 168,00 Consumo

24 Aquisição de CD's Musicais RESGATE 982,63 Consumo

25 Materiais Oficina de Teatro RESGATE 1.854,50 Consumo

26 Aquisição de Utensílios de Cozinha SMAS 35.236,09 Consumo

27 Aquisição de Pão de Leite SMAS 7.998,50 Consumo

28 Aquisição de Gêneros Hortifrutigranjeiros SMAS 57.635,82 Consumo

29 Aquisição de 235.040 Unidades de Pão de Leite SMAS 23.307,34 Consumo

30 Aquisição de Leite Longa Vida  Integral/Desnatado SMAS 37.224,96 Consumo

31 Aquisição de Carnes e Embutidos SMAS 6.648,71 Consumo

32 Registro de Preços de Gêneros Não-Perecíveis SMAS 40.959,40 Consumo
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Quadro 6: Aquisições de Material de Consumo (continuação)
Item Descrição do Material Unidade Valor

 (R$)
Categoria

33 Registro de Preços de Cestas Básicas SMAS 186.070,35 Consumo

34 Aquisição de Cobertores SMAS 24.922,44 Consumo

35 Aquisição de Colchões/Colchonetes SMAS 37.294,95 Consumo

36 Aquisição de Materiais de Higiene SMAS 56.000,99 Consumo

Igualmente para adequarmos os equipamentos e instalações das unidades
governamentais, o Município efetuou diversas aquisições que somaram
R$ 336.623,80 (trezentos e trinta e seis mil e seiscentos e vinte e três reais e
oitenta centavos), e que estão parcialmente listados a seguir.

Quadro 7: Aquisições de Materiais Permanentes
Item Descrição do Material Unidade Valor

(R$)
Categoria

1 Aparelho Telefônico com Bloqueador Conselho Tutelar 390,00 Permanente

2 Aquisição de Móveis Residenciais PETI/SMAS 856,00 Permanente

3 Aquisição Drive Externo USB Notebook SMAS 342,00 Permanente

4 Aquisição Equipamentos de Cozinha PETI/SMAS 1.086,71 Permanente

5 Aquisição de Relógio de Ponto CMPCA /SMAS 780,00 Permanente

6 Aquisição de Bebedouro Tipo Pressão CMPCA /SMAS 1.796,00 Permanente

7 Aquisição de Móveis SAMIM/SMAS 735,00 Permanente

8 Fogão Industrial de 6 bocas Abrigo RENASCER 695,00 Permanente

9 Móveis Residenciais Conselho Tutelar 825,80 Permanente

10 Eletrônicos Permanentes Conselho Tutelar 5.127,60 Permanente

11 Aquisição de Móveis de Escritório Conselho Tutelar 3.098,19 Permanente

12 Equipamentos e  Materiais Conselho Tutelar 2.036,20 Permanente

13 Aquisição de Móveis para Lazer Resgate /OP 670,00 Permanente

14 Aquisição de Aparelho de Som Convivência e Cidadania 280,00 Permanente

16 Mesa para Refeitório CMPCA /SMAS 5.400,00 Permanente

17 Vídeo Game com CD CMPCA /SMAS 350,00 Permanente

18 Móveis de Lazer PETI/SMAS 517,00 Permanente

19 Equipamentos de Informática PETI/SMAS 5.735,00 Permanente

20 Equipamentos Eletrônicos RESGATE 2.228,00 Permanente

21 Aquisição de Equipamento de Vídeo Projeção Gabinete/SMAS 7.250,00 Permanente

22 Aparelho Telefônico com Bloqueador SMAS 231,20 Permanente

23 Aquisição de Móveis de Escritório PETI/SMAS 1.371,00 Permanente

24 Aquisição de Microcomputador Notebook Gabinete/SMAS 5.900,00 Permanente

25 Equipamentos Eletrônicos PETI/SMAS 2.620,00 Permanente

26 Armário Embutido de Curupixá CMPCA /SMAS 3.860,00 Permanente

27 Aquisição de Móveis para Lazer PETI/SMAS 517,00 Permanente

28 Aquisição de Móveis Residenciais SMAS/OP 15.589,00 Permanente

29 Aquisição de Beliches de Madeira CMPCA/SMAS 8.680,00 Permanente

30 Aquisição de Equipamentos de Cozinha SMAS/OP 35.159,01 Permanente

31 Veículo Utilitário Conselho Tutelar 18.455,00 Permanente
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Para o exercício de 2004, as aquisições de equipamentos para as novas
unidades que estão sendo, ou que serão ainda construídas, reformadas ou
ampliadas, deverão ser providenciados com maior agilidade uma vez que os
funcionários da SMAS e da SMA estão com planejamento adiantado, o que facilitará
na efetivação das licitações.

O Quadro 12, na pág. 55, dá bem a dimensão do trabalho realizado na Área
de Suprimentos, da SMAS, para dar conta da demanda por materiais necessários à
prática das Ações de Assistência Social, que foram desenvolvidas nas unidades
descentralizadas e centrais da SMAS.

A Rede Executora Não Governamental foi citada no item 3, dentro dos eixos
correspondentes.

3.1.4 - RECURSOS FINANCEIROS

O total de recursos aplicados, no ano de 2003, conforme a execução
orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), foi de
R$ 26.610.486,05 (vinte e seis milhões e seiscentos e dez mil e quatrocentos e
oitenta e seis reais e cinco centavos), distribuídos, por fonte de recursos, conforme
o quadro abaixo:

Quadro 8: Orçamento Executado em 2003
Descrição do

Tipo
de Fonte

SMAS
(R$)

FMAS
(R$)

FMDCA
(R$)

Totais
(R$)

Recursos do
Tesouro
Municipal

16.442.182,12 8.638.012,50 0,00 25.080.194,62

Recursos
Estaduais

0,00 569.039,07 0,00 569.039,07

Recursos
Federais

795,50 835.229,08 0,00 836.024,58

Recursos
próprios
dos Fundos

0,00 291.166,67 1.517.862,18 1.809.028,85

Totais 16.442.977,62 10.333.447,32 1.517.862,18 28.294.287,12
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Gráfico 1: Orçamento Executado em 2003

Podemos destacar que, no exercício de 2003, 18 (dezoito) demandas,
aprovadas pelo Conselho do Orçamento Participativo (COP), destinadas para a
Assistência Social, foram atendidas, iniciadas e/ou concluídas.

Das obras de reforma, ampliação e/ou construção, também aprovadas e
constadas nas demandas, acima citadas, tivemos 2 (duas) licitadas e homologadas
para início na primeira semana de janeiro/2004, 1 (uma) demanda em licitação e
outras 3 (três) encontram-se na Área de Orçamento, da Secretaria Municipal de
Obras e Projetos (SMOP), devendo ser encaminhadas, à Secretaria Municipal de
Administração (SMA), para início do processo licitatório no mês de fevereiro/2004.

Dentro das demandas, iniciadas em 2003, com término previsto, para até
maio/2004, gostaríamos de destacar a implementação de 5 (cinco) convênios com
entidades parceiras da Sociedade Civil para a realização, nos Centros
Profissionalizantes da SMAS, de mais de 15 (quinze) cursos para a geração de
emprego e renda, no total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além da
implantação, com recursos da Assistência Social, pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) do programa de fornecimento de
passes aos desempregados, programas esses que fizeram parte do Eixo
Enfrentamento à Pobreza.

O Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM), atingiu, nos 3
(três) últimos meses de 2003, a média prevista no Orçamento Participativo (OP),
com o atendimento mensal a 3118 (três mil e cento e dezoito) famílias, e com
média mensal de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), também no Eixo
Enfrentamento à Pobreza.

As ações programadas de Assistência Social forma desenvolvidas dentro dos
5 (cinco) eixos norteadores da Política de Assistência Social, previstos no PPAS.
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No Eixo Criança e Adolescente, do Fundo Municipal para a Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), cujos recursos são gerenciados pelo
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), ficaram
alocados os recursos, destinados por Pessoas Físicas e Jurídicas de parte do
Imposto de Renda (IR) devido, conforme critérios de partilha aprovados pelo
referido Colegiado, no total de R$ 1.514.313,82 (um milhão e quinhentos e
quatorze mil e trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos).

3.2 - CAPACIDADE DE GESTÃO

3.2.1 - ESTRUTURA DO ÓRGÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE

O planejamento, monitoramento técnico-político e a gestão da SMAS foram
garantidos por meio de dois Departamentos: Departamento de Operações de
Assistência Social (DOAS); e Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social
(DGDS) que se estruturam da seguinte forma:

DOAS – Departamento de Operações de Assistência Social
ü 4 (quatro) COORDENADORIAS SETORIAIS:
§ Coordenadoria Setorial de Assistência à Família (CSAF);
§ Coordenadoria Setorial de Assistência à Criança e Adolescente e Ação

Social (CSACAAS);
§ Coordenadoria Setorial de Acolhimento e Referenciamento Social

(CSARS);
§ Coordenadoria Setorial de Trabalho e Renda (CSTR);
ü 5 (cinco) COORDENADORIAS REGIONAIS:
§ Coordenadoria Regional de Assistência Social – Norte (CRAS/Norte);
§ Coordenadoria Regional de Assistência Social – Sul (CRAS/Sul);
§ Coordenadoria Regional de Assistência Social – Leste (CRAS/Leste);
§ Coordenadoria Regional de Assistência Social – Sudoeste

(CRAS/Sudoeste);
§ Coordenadoria Regional de Assistência Social – Noroeste

(CRAS/Noroeste);
§ Diretora e Assessoras.

DGDS – Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social
ü 5 (cinco) COORDENADORIAS SETORIAIS:
§ Controle de Fundos (CSF);
§ Controladoria de Convênios, Contrato e Orçamento (em funcionamento,

porém ainda não formalmente instituída no organograma oficial);
§ Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira (CSOF);
§ Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD) – Recursos

Humanos/Capacitação, Expediente, Apoio a Equipamentos e Suprimento,
Transportes e Nutrição;

§ Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC);
§ Diretora e Assessoras.
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Gabinete da Secretária Municipal de Assistência Social
§ Secretária e Assessoras.

A gestão do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do Fundo
Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), dos
Recursos Humanos, do Orçamento, do Setor Financeiro e Administrativo continuou
em 2003, sendo implementado e garantindo-se o prosseguimento do cumprimento
das disposições do Plano Plurianual de Assistência Social e a Política de Assistência
Social foi avaliada sistematicamente.

A Secretaria Municipal de Assistência Social faz a gestão da Política de
Assistência Social desenvolvendo a inter-relação com os níveis de governo –
Estadual e Federal, e interface com as demais Secretarias e Conselhos Municipais,
Organizações Não Governamentais (ONG’s), em vista das decisões/implementações
dessa Política.

Apontaremos, a seguir, as metas propostas e alcançadas em 2003:
ü Elaboração do planejamento estratégico dos dois Departamentos,

discutindo-se questões específicas, a partir da metodologia comum;
ü Obtenção de maior clareza do papel do DGDS, por parte dos seus

integrantes;
ü Participação efetiva de representantes da SMAS nos Conselhos, como

Conselheiros e/ou Assessores;
ü Efetivação do Colegiado de Gestão da SMAS, com revisões semanais;
ü Implementação do processo contábil dos Fundos para a instalação da

gestão plena em 2004;
ü Ampliação do quadro do Estágio remunerado para 6 alunos universitários.
ü Organização do acervo existente na Biblioteca e início do processo de

ampliação do mesmo;
ü Publicização de relatórios sistemáticos com maior transparência na gestão

dos recursos, perante os Conselhos, Administração da SMAS e Secretaria
Municipal de Finanças;

ü Publicização do orçamento da SMAS;
ü Acompanhamento e agilização para cumprir com as demandas do

Orçamento Participativo (OP), com maior participação dos representantes
da SMAS;

ü Capacitação de funcionários;
ü Implantação do processo de avaliação participativa dos

serviços/programas e ações político-administrativas de toda a SMAS;

O processo de Formação Continuada, na SMAS, vem acontecendo
sistematicamente e no ano de 2003 foi disponibilizado recurso para a qualificação
dos profissionais, cujos cursos, seminários e eventos estão apontados no item
3.2.3.

Solicitação de pessoal, em 2003, para cargos/vagas, através de concurso
Público em 2004, conforme quadro, a seguir:
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Quadro 9: Distribuição segundo Cargo e Especialidade
Cargo Especialidade Quantidade

Administrador Gestão Pública 01
Ajudante de Serviços Gerais 01
Auxiliar de Enfermagem 06
Assistente Administrativo 29
Assistente Social 14
Cozinheiro 08
Educador Artístico 05
Monitor Infanto-Juvenil II 09
Monitor Social
(cargo a ser criado PCCSB)

Adultos/Idosos de Abrigos 10

Monitor de Curso
Semi-Profissionalizante

Corte/Costura (3), Culinária (5),
Beleza (1),
Administrador/Informática (4)
Artesanato (5)

18

Motorista 02
Psicólogo 08
Servente 12
Técnico de Contabilidade 01

Totais  124
Fonte: Setor de RH/Capacitação – CSAD – SMAS

Observações: As vagas apontadas são referentes à reposição de funcionários,
demandas do Orçamento Participativo (OP) - Serviços novos - e outras
necessidades de adequação do quadro de funcionários. Nas vagas de Assistente
Administrativo estão incluídas 10 (dez) vagas referentes à reposição de
classificados no Processo Seletivo “Porta Aberta”, e que necessitam de reposição
imediata.

Conforme apontamos acima, para as obras em construção com recursos do
Orçamento Participativo (OP), de 2004, temos o seguinte quadro:

Quadro 10: Distribuição segundo Serviços e Cargos Solicitados com Recursos do OP
Serviços Assistentes

Sociais
Monitores Serventes Cozinheiros Guardas Auxiliares

Adminst.

NCCA  -
Tamoio

1 2
Infanto-Juvenil

1 1 1

NCCA – Icaraí 1 2
Infanto-Juvenil

1 1 1

NCCA – Vila
Régio

1 2
Infanto-Juvenil

1 1 1

Complexo
Vila Régio
(NCCA + CP)

1

CP – Ouro
Verde

1 3
Profissionalizante

1 1 1

CP - Vila Régio 1 3
Profissionalizante

1 1

Totais 5 12 5 5 4 1
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Fonte: Setor de RH/Capacitação – CSAD - SMAS
Monitores de Cursos Profissionalizantes: 1 de Corte/Costura, 1 de Culinária e 1 de Beleza

Continuando a indicar as metas propostas e alcançadas em 2003:
ü Implementação da Assessoria Jurídica na SMAS com um profissional da

área jurídica;
ü Implementação de medidas de proteção e segurança com o fornecimento

de equipamentos;
ü Implantação do contrato de manutenção predial para todas as unidades

externas da SMAS (processo de estudo, elaboração iniciado em 2002);
ü Implantação de supervisão técnica especializada com a lotação na SMAS

de um profissional da área de Engenharia;
ü Implementação de novas ações; ampliação do quadro de funcionários da

Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD), no Setor de Apoio a
Equipamentos Sociais (SAES), com um Engenheiro e um Economista;
implantação de registro sistemático de dados (atividades desenvolvidas
na Coordenadoria Administrativa).

A efetivação das ações desenvolvidas nos Serviços Centralizados e
Descentralizados tem interdependência direta com a implementação da gestão
administrativa e gerencial eficiente, dando suporte para o atendimento e
funcionamento, com qualidade, dos equipamentos sociais. Os dados abaixo
mostram o desempenho dessa Coordenadoria:

Quadro 11
ContatosOrientações Nº

Telefone/Fax E’mails
Encaminhamentos
(Protocolos/NF):

Nº

Unidades
internas –
SMAS

1843 2653 Gabinete SMAS 96

Unidades
externas –
SMAS

2101 2926 Expediente SMAS 338

Fornecedores 2653 1958 CSOF/SMAS 352

Outras
Secretarias

916 1965 Diretoria/DGDS 257

Unidades/Programas-
DOAS

53Outros 2632 298

Outros 219
Fonte: Setor de Apoio a Equipamentos Sociais (SAES-DGDS-SMAS)
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Quadro 12
Licitações
Concluídas

Nº Licitações
Andamento

No Transporte Nº

AMIL 137 AMIL 39 Aquisição de  veículos oficiais
(SARES e Conselho Tutelar)

2

Convite 13 Convite 4 Viagens intermunicipais: DOAS,
DGDS, Coordenadorias e Serviços
- SMAS e Conselhos

82

Registro de
Preços

2 Compra Direta 2 Solicitação de transportes de
Serviços da SMAS

580

Tomada de
Preços

1 Atendimento outras Secretarias 15

Compra
Direta

6 Atendimentos emergenciais 25

Reuniões com CSAD/Serviços
Externos

15

Fonte: Setor de Apoio a Equipamentos Sociais (SAES-DGDS-SMAS)

Qualificação e sistematização do atendimento prestado na Recepção da SMAS
através de supervisão contínua dos Recursos Humanos ao funcionário que faz este
atendimento e registro dos dados referentes aos documentos que tramitam neste
Setor:

Quadro 13: Distribuição segundo Tipo de Documento e Volume
Documentos Nº

Documentos protocolados 401
Guias de remessa expedidas 2163
Guias de remessa recebidas 933
Solicitações 156 220
Distribuição DOM 5890
Atendimentos Recepção 706 (fevereiro até outubro/2003)

Fonte: Setor de Expediente – CSAD - SMAS
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Quadro 14: Plantão do Expediente da SMAS
Distribuição quanto à Procedência dos usuários atendidos,
Volume da Demanda, Motivo da Procura e Encaminhamento

Região de
Procedência

Nº Motivo da
Procura

Nº Encaminhamentos Nº

Norte 77 Vales-
Transporte

49 CRAS/Norte 77

Sul 184 Emprego 24 CRAS/Sul 184
Leste 74 Documentos 114 CRAS/Leste 74
Noroeste 70 Cesta Básica 185 CRAS/Noroeste 70
Sudoeste 147 Benefícios 147 CRAS/Sudoeste 147
Morador de
Rua

55 IPTU 11 SAMIM 21

Outras
Cidades

99 PRÓ-RENDAS 364 SARES 144

SARES 29 Balcão de Empregos 24
Passagens 144 Procuradoria 03
Advogado 99 Outros 209
Outros 03 Contatos Realizados 70

Fonte: Setor de Expediente – CSAD - SMAS

Quadro 15: Distribuição do volume de trabalho do Setor de Recursos Humanos
Documentos Nº Distribuição de

Benefícios
Nº Reuniões Nº

Folhas de
Freqüência

214 Auxílio-Refeição 138 Equipe 06

Cartões-Ponto 86 Bônus Supermercado 79 Chefias
CSAD 27

Controle de
Horas Extras
Funcionários
de 14 Serviços

85 Vale-Medicamento 23 DOAS 15

Funcionários – Guias
UNIMED

73 DGDS 12

Férias (solicitações) 482 Secretária 06

Atendimento de
Serviços Individuais

1461
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Fonte: Setor de Recursos Humanos – CSAD - SMAS

Quadro 16: Distribuição dos Estagiários e Voluntários
Estagiários Nº Voluntários Nº

Serviço Social
(seleção, reuniões, controle
freqüência, previsão de
demanda e elaboração de
provas para concurso)

6 Cadastramento,
atendimento e integração

43

Fonte: Setor de Recursos Humanos – CSAD - SMAS

O impacto destes serviços evidenciou um aumento de 15,5% (quinze e meio
por cento) em relação ao ano de 2002, sendo as demandas quanto a material
pedagógico, equipamentos, alimentos e outras necessidades atendidas.

A Rede Executora Pública Não Governamental co-financiada pelas três
esferas de governo - municipal, estadual e federal - teve o acompanhamento e
orientação através da Coordenadoria Setorial De Avaliação E Controle
(CSAC), da Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse trabalho se concretizou
a partir de ações sistemáticas, tais como:

ü Monitoramento e Avaliação da Rede: Visitas (no mínimo, uma por
semestre), orientações, relatórios, contatos telefônicos, elaboração de
instrumental de avaliação, elaboração de pareceres técnicos, instruções
para prestações de contas, participação em Comissões, Seminários e
Pesquisas, e o controle técnico-financeiro do projeto.

Abaixo indicamos, por eixo, o percentual de monitoramento.

Eixo – Criança e Adolescente
ü Rede de Creches – 43 Programas / 43 Entidades = 100%;
ü Rede de Abrigos – 13 Programas / 11 Entidades = 100%;
ü Rede de PPNE – 17 Programas / 17 Entidades = 90%;
ü Rede de Núcleos – 52 Programas / 47 Entidades = 85%;
ü Rede de Violação de Direitos – 1 Programa / 1 Entidade = 100%;
ü Rede de Liberdade Assistida – 3 Programas / 3 Entidades = 67%;
ü Agente Jovem – 1 Programa / 5 Entidades - ampliação de 175 co-

financiados pelo Município, a partir de agosto até dezembro/2003.

Eixo – Enfrentamento à Pobreza
ü Rede de Trabalho e Renda – 17 Programas / 17 Entidades = 76%;
ü Rede Executora de Programa de Apoio Sócio-Familiar – 31 Programas /

28 Entidades = 54%;
ü Rede de Atenção ao Migrante / População de Rua – 5 Programas /

4 Entidades = 80%.

Eixo – Cidadania e Diferença
ü Idoso em Meio Aberto – 8 Programas / 8 Entidades = 75%.
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Eixo – Gestão Participativa (100% da demanda)
ü Mapa da Exclusão / Inclusão Social;
ü Conselhos Municipais: Assessoria e Representação da SMAS junto aos

Conselhos Municipais;
ü Termos de Ajuste: Formalização da transparência de Recursos Financeiros

do Tesouro Municipal às Entidades Beneficentes de Assistência Social,
habilitadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);

ü Outros: Assessoria e Consultoria à comunidade e demais órgãos
municipais.

Orientação / Execução:
ü Cadastro Único (PETI / Agente Jovem / Renda Cidadã) - 3 Programas /

28 Entidades = 60% Cadastros Digitados e Encaminhados à Caixa
Econômica Federal (CEF)

Convênios:

Federal:
ü Programa Agente Jovem – 8 Entidades / 125 Adolescentes = 100%;
ü PETI – 110 Crianças e Adolescentes – 12 Entidades / 1 Programa =

100%;
ü Projeto Sentinela – 1 Programa / 1 Entidade = 100%;
ü Serviço de Ação Continuada (SAC) – Controle Técnico e Financeiro da

Execução do Programa – 100% Monitorado:
§ PAC – 23 Entidades / 281 Crianças;
§ IDOSO – 2 Entidades / 30 Idosos – com complementação de verba

estadual;
§ PPD – 14 Entidades / 400 Beneficiários;
§ CRIANÇA/ADOLESCENTE – 5 Entidades / 177 Usuários – com

complementação de verba estadual;
§ FAMÍLIA – 7 Entidades / 607 Beneficiários.

Estadual:
ü Programa Viva Leite – 73 Postos de Distribuição – 67290 Litros In Natura

– 4436 Famílias, destas 25% estão devidamente cadastradas no Sistema
do Governo Estadual – Reordenamento do programa e da Rede, conforme
Legislação Estadual e PPAS, teve como intenção a superação da mera
distribuição do leite às famílias, assegurando ações efetivas de cunho
emancipatório junto às famílias. Outro impacto considerado foi à parceria
do Viva Leite no Programa de Desnutridos. O obstáculo a ser vencido é a
maior qualificação da Rede para desenvolver ações concretas voltadas às
famílias que atendam a Resolução CMDCA Nº 06/2002 – Trabalho com o
Grupo Familiar;

ü Programa Renda Cidadã / Fortalecendo a Família – Controle Técnico e
Financeiro da Execução do Programa – 3 Entidades / 90 Famílias – 100%
Monitorado;
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ü Programa Espaço Amigo – 1000 Crianças – Meta 100% - Recurso
Disponibilizado ao Programa de Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto –
18 OG’s e 15 ONG’s;

Os critérios de partilha para distribuição de recursos para financiamento da
Rede Executora de Assistência Social do Município tomam por base:

ü O Plano Plurianual de Assistência Social, tendo os eixos norteadores como
referência;

ü As prioridades e novas demandas incluídas no Plano de acordo com suas
diretrizes;

ü As deliberações das Conferências de Assistência Social e dos Conselhos
Municipais mais ligados a essa área.

ü O planejamento técnico (monitoramento, avaliação de OG’s e ONG’s,
indicadores sociais gerais e específicos) e o planejamento orçamentário.

Quanto às articulações entre as três esferas de governo para a gestão da
Política de Assistência Social observamos, em 2003, que em nível estadual houve
uma mudança no Plano permitindo uma distribuição de recursos de forma menos
inflexível, e possibilitando ao Município destinar recursos para programas e projetos
“descarimbados”, porém, não verificamos alteração no montante de recursos para a
área e nem um processo de discussão participativa para distribuição dos recursos.

Em nível federal consideramos importante a unificação das bolsas de
transferência de renda de forma que se dê um atendimento integral à população
usuária. A ampliação de recursos, financeiros e metas, destinados a alguns
programas, como: Agente Jovem e PETI são fundamentais, pois têm apresentado
respostas importantes no desafio de trabalhar com a criança/adolescente
vulnerabilizados pela situação de pobreza.

O Cadastro Único ainda tem sido um grande desafio quanto a sua efetiva
implementação. O cadastramento e a montagem de um  banco de dados que
possibilite um mapeamento preciso e interativo da população atendida através dos
programas, projetos e serviços é uma ferramenta fundamental para a Rede
Executora para ter uma visão o mais próxima da realidade quanto a grau de
cobertura, qualidade e garantia no atendimento, complementaridade nos serviços
prestados etc.

3.2.2 - RESOLUTIVIDADE DOS PROBLEMAS

O Município de Campinas, através da SMAS, está trabalhando para melhorar
a sua capacidade técnica e gerencial. A implantação do Sistema SIM – Sistema de
Informatização Municipal – é um mecanismo que tem potencial para agilizar e
qualificar com maior resolutividade o atendimento aos usuários a partir da
implementação.
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Avaliamos como exemplo da capacidade técnica e gerencial a ação da
Secretaria, na situação de emergência, na época das chuvas, onde toda a
necessidade de abrigamento, alimentação e amparo foram dispensados às vítimas.

A burocracia e a cultura da área pública de morosidade e a ausência de
assertividade está sendo ultrapassada. Observou-se, também, a solidariedade da
população e as parcerias que foram possíveis, com a sociedade civil, para o pronto-
atendimento, evitando-se impactos negativos desnecessários à população já
vulnerável pela situação em que se encontravam.

3.2.3 - CAPACITAÇÃO

Os funcionários da Rede Executora Governamental tiveram acesso aos cursos
abaixo relacionados:

ü A Família na Comunidade – organizado pela SMAS e ministrado pelo
Instituto de Terapia de Família e Casal de Campinas, o curso de
80 (oitenta) horas teve a participação de 63 (sessenta e três) técnicos
(total 5040 horas);

ü Monitoramento e Avaliação de Projetos Sociais – organizado pela SMAS e
ministrado pelo Instituto de Estudos Especiais da PUC/SP, o curso de
40 (quarenta) horas teve a participação de 31 (trinta e um) técnicos
(total 1240 horas);

ü Curso de Especialização em Psicodrama – organizado pela SMRH e
ministrado pelo Instituto de Psicodrama de Campinas, 3 (três) técnicos da
SMAS, dentre os 30 (trinta) funcionários, estão participando com duração
de 1 ano e meio (total 1080 horas);

ü Curso de Gestão Estratégica Pública – organizado pela SMRH e ministrado
pela UNICAMP,  o curso de especialização de 360 (trezentos e sessenta)
horas está sendo oferecido em 3 (três) turmas de 30 (trinta) funcionários,
com 12 (doze) vagas para a SMAS. A primeira com término previsto para
janeiro/2004, tem a participação de 4 (quatro) profissionais da SMAS
(total 1440 horas);

ü Curso de Educação Popular – 9 (nove) profissionais participaram do curso
de 40 (quarenta) horas, promovido pelo CEDAP, com subsídios nos custos
(total 360 horas);

ü Capacitação em Violência Doméstica contra a Criança e Adolescente –
promovido intersetorialmente (SME e SMAS) e junto ao CMDCA, foram
10 (dez) Oficinas de 4 (quatro) horas e contou com a participação de
42 (quarenta e dois) técnicos. A próxima fase constará de grupos de
trabalho nas CRAS (total 1680 horas);

ü Capacitação para Orientação Sexual na Comunidade – promovido
intersetorialmente (SMS, SME e SMAS), o curso que conta com
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20 (vinte) técnicos da SMAS - 40 (quarenta) horas - prepara formação
para os agentes multiplicadores nas comunidades (total 800 horas);

ü Curso de Associativismo e Cooperativismo – organizado pela SMAS e
ministrado pela CRCA, teve a participação de 28 (vinte e oito) técnicos
que atuam na ação comunitária, totalizando 100% (cem por cento) de
formação dos técnicos da área (total 1120 horas);

ü Formação para a Intervenção na Comunidade – organizado pela SMAS e
ministrado por profissional de Psicologia Social da PUC/Campinas -
12 (doze) horas -, a continuar em 2004, participaram 32 (trinta e dois)
técnicos (total 384 horas);

ü Gestão Pública e Gerenciamento de Cidades – organizado pela
UNESP/Araraquara, com 1 (um) participante (total 480 horas);

ü Participação de técnicos em Comissões do CMDCA – de Abrigos, de
Medidas Sócio-Educativas, de Família, e de Violência Doméstica –
reuniões sistemáticas para aprofundamento, Seminários e elaboração de
Resoluções para as Políticas de Assistência Social;

ü Diversos Eventos Externos de Formação Propiciados aos Funcionários –
com destaque para Encontro de Pesquisa PUCCAMP/UNICAMP, onde
participaram 21 (vinte e um) técnicos da SMAS; e Treinamento: Estágio
Probatório, 6 (seis) capacitações – SMRH/SMAS:RH; e Estágio
Remunerado, 1 (uma) capacitação – 6 (seis) pessoas – SMRH/PMC.

           Destacamos dentre os cursos ministrados a assessoria desenvolvida pelo
Instituto de Educação Especial (IEE), que aconteceu, no período de marco a abril de
2003, através de 6 (seis) Oficinas Temáticas, coordenadas pela Profª. Drª. Maria
Luiza Mestriner, com a duração de 8 (oito) horas, cada encontro, e com a
participação de 31 (trinta e um) técnicos da SMAS. O conteúdo do curso quanto a:
Assistência Social, enquanto Política Pública de Seguridade Social; Sistema
Democrático e Participativo de Gestão; A Gestão e as Práticas Institucionais;
Monitoramento, Avaliação e Construção de Indicadores (conceitos e exercícios
vivenciais) foram cumpridos através de discussões teóricas, práticas com a
utilização recursos audiovisuais e dinâmicas de grupo, com vasto material
bibliográfico. O grupo avaliou que houve uma contribuição importante
especialmente na construção de indicadores específicos. Exemplo disso foi o
trabalho elaborado neste ano referente a Núcleos e Família por técnicos da SMAS,
que a partir do conteúdo e do instrumental trabalhado puderam construir um
conjunto de indicadores que poderão ser referência para análise das práticas
desenvolvidas nesta área. A coordenadora do Curso se dispôs a proceder à leitura e
análise do material que fosse fruto dessas Oficinas tendo feito a análise, apenas
com algumas observações para reformulação, do trabalho acima mencionado.

A Rede Executora Não Governamental participou da Capacitação para o
Atendimento às Famílias – Resolução CMDCA Nº 06/2001 -, com o curso ministrado
pela Profª. Regina Miotto, iniciativa do CMDCA. Neste curso, participaram,
principalmente, os Assistentes Sociais.
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A participação nos diversos Seminários promovidos pelos Conselhos
oportunizou, aos técnicos, condições de participação, troca de experiências e
reflexão sobre os temas abordados.

Impacto Social na Prestação de Serviços e na Ação Comunitária

A maioria da formação solicitada e, em conseqüência, oferecida pela SMAS
remete à capacitação para intervenção direta.

Assim os cursos propiciaram:
ü A criação de indicadores para elaboração e avaliação de projetos sociais;
ü Uma maior sensibilização dos usuários e da comunidade para a proteção

da criança e do adolescente;
ü A efetivação do desenvolvimento comunitário e o coletivismo;
ü A socialização e a discussão das experiências nas diversas áreas;
ü A auto-afirmação dos funcionários na sua ação profissional técnica e de

gestão;
ü A abertura para a intersetorialidade.

Obstáculos:
ü Implementação de formação sistemática junto aos Monitores Infanto-

Juvenis, em 2004;
ü Dificuldade em fixar e/ou ampliar programas para adolescentes acima de

14 (quatorze) anos exigirá uma atenção especial na formação dos
Monitores;

ü Formação específica para o trabalho com idosos;
ü Capacitação dos funcionários em informática.

3.2.4 - INFORMATIZAÇÃO

O órgão gestor da Política de Assistência Social dispõe de microcomputadores
para seu uso exclusivo. Criou sistemas e processos próprios para alguns
programas. A Rede Executora Pública Governamental ainda não está totalmente
interligada à Rede, necessitando de investimentos para tanto.

Os Conselhos – Assistência, Criança e Adolescente, Idoso, Mulher e Tutelar –
possuem equipamentos de informática e tem acesso à Internet.

A Rede Executora Pública Não Governamental é composta por 194 (cento e
noventa e quatro) ONG’s, dessas 115 (cento e quinze) tem E-mail e 79 (setenta e
nove) não tem.

A criação de sistemas e processos próprios que interligassem, em Rede, os
executores públicos não governamentais e governamentais oportunizaria a
melhoria da capacidade de gestão, evitando-se duplicidade de atendimento e
complementaridade de bens e serviços aos usuários, além de levantar a demanda
reprimida da Assistência Social por região.
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A licitação que deverá dar conta do atendimento de mais de 70% (setenta
por cento) da necessidade de equipamentos de informática da Rede, ocorreu nos
últimos dois dias do ano e, até fevereiro/2004, os referidos equipamentos deverão
estar sendo entregues para unidades da SMAS, possibilitando, durante o ano de
2004, um trabalho com maior qualidade e disponilização de ferramentas de gestão.

3.2.5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS

No quadro 17, a seguir, estão discriminados os gastos de custeio e
investimentos, por fonte de recursos:

Quadro 17: Orçamento Executado em 2003
Orçamento
Executado

SMAS
(R$)

% FMAS
(R$)

% FMDCA
(R$)

% TOTAL
(R$)

%

CUSTEIO
Recursos Tesouro 16.103.916,99 97,94 8.638.012,50 83,59 0,00 0,00 24.741.929,49 87,44

Recursos
Vinculados

0,00 0,00 1.393.261,05 13,48 0,00 0,00 1.393.261,05 4,92

Recursos próprios
Fundos

0,00 0,00 109.914,97 1,06 1.489.156,18 98,11 1.599.071,15 5,65

Total 16.103.916,99 97,94 10.141.188,52 98,14 1.489.156,18 98,11 27.734.261,69 98,02

Orçamento
Executado

SMAS
(R$)

% FMAS
(R$)

% FMDCA
(R$)

% TOTAL
(R$)

%

INVESTI-
MENTO

Recursos Tesouro 338.265,13 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 338.265,13 1,20

Recursos
Vinculados

795,50 0,00 11.007,10 0,11 0,00 0,00 11.802,60 0,04

Recursos próprios
Fundos

0,00 0,00 181.251,70 1,75 28.706,00 1,89 209.957,70 0,74

Total 339.060,63 2,06 192.258,80 1,86 28.706,00 1,89 560.025,43 1,98

TOTAL GERAL 16.442.977,62 100,00 10.333.447,32 100,00 1.517.862,18 100,00 28.294.287,12 100,00

Gráfico 2: Orçamento por Unidade Orçamentária – Custeio e Investimento - 2003
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Os pagamentos, com recursos do Tesouro Municipal, destinados ao co-
financiamento das ações de Assistência Social, repassados às ONG’s parceiras,
ocorreram, de forma sistemática, de janeiro até dezembro/2003, até o 5º (quinto)
dia útil de cada mês, com exceção de junho/2003, quando houve um atraso de
3 (três) dias no repasse, devido à greve dos funcionários municipais, que perdurou
por 47 (quarenta e sete) dias.

3.2.6 - INTERFACE COM AS DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS

Ações de Combate à Violência Doméstica contra Crianças e 
Adolescentes (VDCCA) – Programa Quebrando o Silêncio

Dentro da proposta desenvolvida 2 (duas) ações devem ser destacadas: a
realização de Oficina Pedagógica junto a 42 (quarenta e duas) trabalhadoras das
Secretarias Municipais de Assistência Social, de Saúde e de Educação, e a criação
do Programa de Notificação Compulsória de Violência Doméstica contra Crianças e
Adolescentes.

O Plano Municipal para a Infância e Juventude, construído em 2001
intersetorialmente, articula as ações e projetos das diversas Secretarias Municipais
e Coordenadorias, é constituído por:

Construindo Rede de Esperança – visando o estabelecimento de uma
Rede de Atendimento à Crianças e Adolescentes, em Situação de Rua, usuários de
substâncias psicoativas, que moram ou que desenvolvem atividades lucrativas na
rua. A rede prevista conta com a implantação de serviços de abrigamento,
escolarização formal, tratamento à dependência química, oficinas culturais, pernoite
protegido e educação social de rua.

Resultados Obtidos:
ü Implantação de Abrigo através de convênio com entidade (AFAGAI);
ü Implantação de tratamento à dependência química (CRAISA);
ü Implantação da escolarização formal (Sala de Transição);
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ü Ativação de uma rede intersetorial de atendimento incluindo serviços de
OG’s e ONG’s;

ü Participação do Conselho Tutelar no GT – Construindo Rede de Esperança;
ü Integração dos Professores da Escola de Transição com os Serviços -

CRAISA e AFAGAI;
ü Aprimoramento das metodologias de trabalho, fortalecendo os processos

de construção coletiva;
ü Realização de reuniões mensais com todos os integrantes da Rede de

Atendimento, sendo este espaço de construção de Política Intersetorial;
ü Participação na organização do I Seminário dos Direitos das Crianças e

Adolescentes, em Situação de Rua e na elaboração da Resolução
Nº 40/2003, que regulamenta o atendimento à crianças e adolescentes,
em situação de rua, no Município de Campinas.

Obstáculo:
ü Não existência de previsão orçamentária para implantação dos projetos,

ocasionando a busca de fontes financiadoras externas.

Quebrando o Silêncio – visa o trabalho com a questão da violência
doméstica velada e o cuidado integral das vítimas e suas famílias.

Enfrentamento ao Trabalho Infantil – 2 (dois) projetos, o PETI (convênio
com o Governo Federal desde 2002) e Convivência e Cidadania (projeto municipal),
visando o atendimento a crianças que trabalham no mercado informal e suas
famílias.

Escola Viva – trabalhar a questão da evasão escolar e o déficit de vagas na
educação infantil.

Construindo Novas Histórias – visa articular os vários atores (Judiciário,
FEBEM, executores de MSE e Poder Público), envolvidos no atendimento de
adolescentes autores de ato infracional, estabelecendo uma Política Municipal para
atender adequadamente o jovem que cometeu ato infracional garantindo a ele
novas possibilidades de vida, bem como sensibilizar toda a Rede, a sociedade e o
governo quanto à questão.

Resultados Obtidos:
ü Rearticulação da Comissão de Medidas Sócio-Educativas do CMDCA;
ü Articulação inédita entre Poder Público, FEBEM, executoras de medidas,

Ministério Público, Judiciário e Conselhos Tutelares;
ü estabelecimento de interlocução com a Presidência da FEBEM, firmando

protocolo de implantação de unidade de semiliberdade, no Município de
Campinas;

ü Estabelecimento de cronograma de intenções relativo aos serviços de
execução de medidas sócio-educativas a serem implantados ou ampliados
no Município;

ü Construção coletiva/participativa do projeto de semiliberdade;
ü Inclusão de representante da Secretaria de Educação na Comissão;
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ü Grupo de trabalho constituído por representantes das Secretarias
Municipais - Assistência Social, Educação, Cultura e Saúde, por
representantes dos executores de medidas sócio-educativas – COMEC,
CRAMI, RESGATE, Internato Jequitibás, Unidade de Internação Provisória
(UIP), por representantes do Posto FEBEM/ Campinas, por representantes
dos Conselhos Tutelares e do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente.

Protegendo a Vida – proteção à vida e à integridade das crianças e
adolescentes ameaçados de morte e suas famílias, implantando um projeto
articulado e integrado no Município, estabelecendo uma Rede de Proteção
intermunicipal e interestadual e a constituição de um Abrigo de curta permanência
para intervenções imediatas.

Avanço:
ü Projeto pré-aprovado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos

(SNDH), para busca de financiamento.

Obstáculo:
ü Previsão orçamentária.

Crescer Antes – desenvolvimento de atividades educativas relacionadas à
prevenção à gravidez/DST/AIDS nas Escolas, Centros de Saúde, Núcleos
Comunitários, Praças de Esportes, Centros Culturais e Organizações Não
Governamentais (ONG’s).

Resultado:
ü Capacitação de 18 (dezoito) Monitores e técnicos da SMAS em Orientação

Sexual.

Projeto Fome Zero

A Administração do Governo Municipal de Campinas tem operacionalizado as
medidas políticas do Projeto Fome Zero, porém, adaptadas às especificidades do
Município.

O Projeto foi lançado, em Campinas, em outubro de 2001, logo após o
lançamento nacional. Está fundamentado no conceito de Segurança Alimentar, que
é a garantia  de acesso à alimentação de maneira digna, com qualidade, e em
quantidade suficiente. As ações desenvolvidas estão embasadas na associação de
três grupos de Políticas: estruturais, específicas e locais.

Para um eficaz desempenho das políticas relacionadas acima, constituiu-se o
Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA), aprovado pela Lei
Nº 11.545/2003, que tem como competência:

ü Analisar planos, programas e projetos;
ü Propor diretrizes para as políticas públicas;
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ü Manter intercâmbio com entidades e organizações públicas e privadas, de
pesquisas, nas esferas estadual e federal, voltados à  segurança alimentar
e combate à fome.

Trabalha no desenvolvimento de políticas locais, que são implementadas a
partir de iniciativas e parcerias da municipalidade com a sociedade civil, tais como:
Banco de Alimentos, Alimentação Escolar, Selo de Qualidade, Geração de Trabalho
e Renda, Banco do Povo, Cooperativas de Trabalho, Incentivo à Agricultura Urbana
e ao Auto-Consumo.

Representatividade: Poder Público, Conselhos Municipais, Universidades,
Movimento Social, Empreendedores e Organizações Sociais. Tomou posse no dia
04/07/2003.

Banco Municipal de Alimentos

Inaugurado em 19/05/2003. É coordenado por um Conselho Gestor, com
43 (quarenta e três) membros representando  o Poder Público e a Sociedade Civil.
Tem parceria direta com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), que
orienta nos critérios para a distribuição de alimentos e tem participação no
Conselho Gestor, do mesmo.

ü 111000 (cento e onze mil) quilos de alimentos arrecadados e distribuídos
para 125 (cento e vinte e cinco) Entidades de Assistência Social, com,
cerca de, 30000 (trinta mil) famílias atendidas.

Alimentação Escolar

O Governo Municipal passou a administrar a alimentação escolar, que antes
era terceirizada, através das Centrais de Abastecimento S.A. (CEASA) e da
Secretaria Municipal de Educação.

ü São servidas  200000 (duzentas mil) refeições/dia;
ü Inovações:  Poder Público controla e administra – não visa lucro

financeiro, merenda 100% (cem por cento) natural, alimentação mais
nutritiva, aporte nutricional em regiões mais vulnerabilizadas.

Selo de Qualidade

Reconhecimento público e oficial aos estabelecimentos que se preocupam
com a qualidade dos alimentos oferecidos e que seguem normas de higiene na
produção e comercialização. Participantes: CEASA, Secretaria Municipal de Saúde,
Grupo de Desenvolvimento Rural (GDR), Sindicato dos Hotéis e Restaurantes.

ü 3 (três) selos entregues e 20 (vinte) em fase de inspeção.

Geração de Trabalho e Renda

Existem três programas municipais em andamento:
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ü Incentivo à Produção Rural – criação do Grupo de Desenvolvimento
Rural (GDR). Dentre inúmeras ações,  desenvolve o programa de hortas
comunitárias, organização de cursos e capacitação, está desenvolvendo o
primeiro banco de dados rural de Campinas, fortalecimento da
organização de produtores rurais e outros;

ü Banco do Povo -  inaugurado em 14/03/2003. Atua como alternativa de
crédito para pessoas de baixa renda, interessadas em iniciar um negócio
próprio. De 360 (trezentos e sessenta) projetos analisados, foram
aprovados 82% (oitenta e dois por cento);

ü Cooperativas de Trabalho – A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho e parceiros como: UNICAMP, Cáritas e ONG -
Ecologia e Dignidade Humana, geraram através de Cooperativas: de
alimentação, de reciclagem de lixo, de entulho da construção civil, de
artesanato, de costura e outras, 1500 (um mil e quinhentos) trabalhos
cooperados.

Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional

ü Organização – Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA);
ü Data – 04/12/2003;
ü Participantes – Região Metropolitana de Campinas (RMC) – 19 (dezenove)

municípios – 118 (cento e dezoito) pessoas;
ü Objetivo – Reflexão e debate das políticas e ações de Segurança

Alimentar e Nutricional na RMC, apontando orientações para essa região,
propondo encaminhamentos para a Conferência Estadual. Cumpre uma
etapa para participação, do Município de Campinas, nas Conferências
Estadual e Nacional;

ü Foram elaboradas 27 (vinte e sete) propostas, por 5 (cinco) grupos de
discussão, dentro dos seguintes assuntos:

§ Institucionalização das Políticas;
§ COMSEA;
§ Produção agrícola, abastecimento, acesso aos alimentos e trabalho e

renda;
§ Tecnologia e legislação;
§ Educação alimentar.

Obstáculo:
ü Sensibilização da sociedade para a ampliação das doações e para o

barateamento do custo dos alimentos, criação de hortas comunitárias e
outras ações voltadas ao combate à fome e a segurança alimentar.

Projeto URB-AL:
“Saber Cuidar – Garantia do Direito da Criança e do Adolescente, em 
Situação de Risco Pessoal e Social, a uma Convivência Familiar”

Elaboração e encaminhamento de projeto ao URB-AL – União Européia –
Rede Temática Nº 10 - “Luta Contra a Pobreza Urbana”.
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Resumo – O projeto tem como objetivo garantir o direito das crianças e
adolescentes, em situação de risco pessoal e social, a uma convivência familiar
saudável. Para isto, pretende mobilizar a sociedade da importância de implantação
de programas especiais às famílias, como também sensibilizar e estimular famílias
para acolhimento e adoção. Prevê a criação de um banco de dados que subsidiará
as ações contribuindo para o mapeamento das demandas. Para legitimar  a ação
com famílias acolhedoras será formulada e encaminhada uma proposta de inclusão
deste atendimento no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) – Lei N° 8069/1990.
Será utilizada a metodologia participativa, com envolvimento de diferentes atores
sociais ligados, direta e indiretamente, à questão. Dentre as principais atividades
relacionamos: Capacitação, Cursos, Seminários, Intercâmbios e Pesquisas.

Este projeto prevê parceiros internacionais de 11 (onze) países, tanto da
União Européia, como, também, da América Latina, para trocas de experiências
relacionadas à temática.

O projeto encontra-se em Bruxelas, na Bélgica, já passou pela primeira fase
de aprovação no Brasil e será analisado pela comissão de avaliação da Rede URB-
AL, na União Européia.

Perspectiva do resultado da análise para aprovação, ou não – fevereiro/2004.

Impacto Esperado:
ü Mudança de paradigma na cultura instituída de abrigamento, provocando

alterações na legislação local, estadual e até federal, que favorecerá a
criação de programas mais humanitários de atenção à criança e ao
adolescente, legitimando o direito à convivência familiar.

Os municípios participantes terão uma nova concepção, que se efetivará no
Plano Local de Assistência Social, que significa  interferir na realidade social dos
programas e projetos, nos estudos acadêmicos e de formação profissional e na
execução prática das ações com crianças e adolescentes em situação de risco social
e pessoal.

Cadastro Único Municipal

Trata-se de um trabalho que está possibilitando diagnosticar as pessoas e
famílias com restrição de renda e que merecem o atendimento do Poder Público,
principalmente, nos programas sociais dos Governos Municipais, Estaduais e
Federal, ou seja, bolsa-escola, bolsa-alimentação, renda mínima, e agora, com o
Projeto Fome Zero, o cupom de alimentação.
 

Este cupom será distribuído às pessoas que se situam na linha de pobreza,
calculada segundo critérios devidamente estudados como sendo àquela
correspondente ao valor de 1 (um) dólar por dia - dólar de maio de 1999 -, com o
valor de câmbio da época de R$ 1,08 (um real e oito centavos).
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Os estudos da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), relativos à renda, apontam existir, em Campinas, 47 (quarenta e
sete) mil pessoas que mereceriam o atendimento alimentar. Daí, a importância
deste cadastro para confirmar este quantitativo e os locais residenciais. A partir
deste conhecimento é que se pretende aplicar o cupom de alimentação, ou seja, a
aplicação não será imediata. Deixa-se claro, que o cupom de alimentação não
exclui outras Políticas Sociais.
 

O cadastro único tem a participação das Secretarias Munic ipais: de Saúde, de
Educação, e de Assistência Social, da Informática de Municípios Associados (IMA),
das Centrais de Abastecimento de Campinas S/A (CEASA/Campinas) e da Caixa
Econômica Federal (CEF), que através de um grupo de trabalho encaminham as
propostas de conjugação destes bancos de dados num único programa.

Para o ano de 2004, por força de Resolução do Governo Federal, teremos um
único programa a englobar todos os programas de transferência de renda para os
municípios, assim, o Bolsa-Família deverá cumprir este papel, o que significa que os
cadastros de todos os nossos programas municipais deverão estar unificados no
chamado CAD ÚNICO.

Associação da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da 
Assistência Social (AFPDPMAS)

Uma das ações marcantes, no ano de 2003, da SMAS, foi à participação nos
debates, informações, capacitações constantes e articulações, entre os Gestores da
Assistência Social, através da Associação da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos
Municipais da Assistência Social (AFPDPMAS).

Esta SMAS participou de 11 (onze) reuniões, de janeiro a novembro,
mensalmente, em São Paulo, e, por ser filiada a AFPDPMAS, recebeu fotocópias de
materiais sobre temas gerais de interesse dos gestores e resultados de participação
da representante da Frente nas reuniões regionais e nacionais.

A Secretária Municipal, as duas Diretoras e Assessoras tiveram a
oportunidade de se revezarem nesta representação, de acordo com os temas e
possibilidades de agenda.

No primeiro semestre de 2003, diante da organização de nova chapa para
dirigir os trabalhos da Frente, a SMAS de Campinas, através da Secretária Municipal
foi convidada e aceitou participar do corpo dirigente da Frente ocupando uma vaga
no Conselho Fiscal.



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

71

3.3 - CONTROLE SOCIAL

3.3.1 - CONSELHOS MUNICIPAIS

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) aprovou o Plano
Plurianual de Assistência Social Municipal e recomendações que vêm sendo
contempladas pelo Gestor Municipal na execução da Política de Assistência Social,
através da Resolução Nº 47/2001.

O CMAS, no uso de suas atribuições, em 2003, continuou desenvolvendo um
papel ativo e de controle social.

No que se refere ao Plano Plurianual – 2002/2005, aprovou em reunião
ordinária, de 25/11/2003, e publicou no Diário Oficial do Município (DOM), através
da Resolução CMAS Nº 50/2003, as seguintes adequações e inclusões:

ü 8 (oito) Entidades Assistenciais inscritas no CMAS;
ü 24 (vinte e quatro) Projetos Novos apresentados pelas Entidades para

execução em 2004 e o reordenamento de área programática de
2 (duas) Entidades de Enfrentamento à Pobreza para Ações Sócio-
Educativas voltadas às Famílias da Comunidade e de 3 (três) Entidades:
Núcleo I – 7 (sete) a 14 (quatorze) anos, com ações de cunho sócio-
educativo) - e Núcleo II – 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos, com
iniciação profissional.

Discutiu, em reuniões da Comissão de Finanças e de Política e Legislação, o
Orçamento da SMAS, proposto para 2004, assim como acompanhou, propôs
emendas e participou das audiências públicas na Câmara Municipal de Campinas
sobre o Orçamento da SMAS.
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Exerceu o acompanhamento sistemático e a fiscalização ativa de toda a
prestação de serviços e dos recursos aplicados na Rede de Assistência Social no seu
âmbito.

Elegeu, em agosto de 2003, a nova Presidenta (representante da sociedade
civil) e Vice-Presidenta (representante do poder público) do CMAS, mantendo nos
três anos de mandato, iniciado em março de 2002, a paridade de exercício de um
ano e meio para a presidência do representante da sociedade civil e um ano e meio
do Poder Publico. Essa divisão do exercício do mandato mesmo não sendo mais
uma condição apontada na Lei Nº 11.130/2002 e nem no Regimento Interno atual
expressa uma pratica democrática de exercício do poder.

Realizou a V Conferência Municipal de Assistência Social, participou na
Comissão organizadora da IV Conferência Regional de Assistência Social e articulou
junto com o Escritório Regional de Assistência Social (ERAS) e Divisão Regional de
Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), Campinas/Paulínia, a discussão do
eixo “Concepção da Política de Assistência Social”, tema incluído para
aprofundamento nas Conferências, em nível estadual e nacional. Tiveram
Conselheiros como Delegados nas instâncias de Conferências: municipal, estadual e
nacional.

A V Conferência Municipal de Assistência Social foi convocada, em caráter
extraordinário, e realizada nos dias 22 e 23/08/2003, com a temática “Avaliação
dos 10 Anos da LOAS – Avanços e Desafios”.

ü O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) aprovou uma
Comissão Organizadora ampliada que contou com a participação de
diversas instituições, conselhos de direitos e de classe, além de
representantes do Poder Público de diversos setores. A Comissão
subdividiu-se em 5 (cinco) Grupos de Trabalho: Orçamento e Infra
Estrutura; Divulgação; Mapeamento e Critérios de Participação, Conteúdo
e Legislação e Regimento Interno que deliberaram a realização das Pré-
Conferências Regionais (regiões: norte, sul, leste, noroeste e sudoeste).
Disponibilizou-se um texto base que após discussões foi ampliado,
contemplando uma memória das Conferências Municipais anteriores,
desafios e avanços. Essa descentralização da participação possibilitou
aprofundar a discussão sobre a concepção da Assistência Social, da Lei
Orgânica da Assistência Social e maior participação do usuário;

ü A Conferência teve um público de 406 (quatrocentos e seis) participantes,
sendo 172 (cento e setenta e dois) Delegados eleitos nas Pré-
Conferências Regionais, com 29 (vinte e nove) do Poder Público;
40 (quarenta) de Entidades Beneficentes de Assistência Social;
50 (cinqüenta) de Trabalhadores da Área; e 53 (cinqüenta e três) de
Usuários da Assistência Social. Foi garantido o acesso às pessoas com
necessidades especiais, com a disponibilização de material em Braille,



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

73

leitura de sinais e apoio para os participantes em cadeiras  de rodas e
outras necessidades especiais;

ü Foram eleitos 18 (dezoito) Delegados para a Conferência Regional, com a
seguinte representação:

§ 9 (nove) da Sociedade Civil – 3 (três) Trabalhadores da Assistência
Social, 3 (três) de Entidades Beneficentes de Assistência Social e 3 (três)
Usuários;

§ 9 (nove) do Poder Público.

Os Eixos Temáticos foram indicados conforme orientação dos Conselhos
Nacional e Estadual de Assistência Social: Organização e Gestão;
Financiamento; e Controle Social.

Considerados como AVANÇOS nestes 10 (dez) anos da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS):

ü Mudança de paradigma Assistencialismo para Direito;
ü Criação do Ministério da Assistência Social, por meio de Medida Provisória

de 01/01/2003, em consonância com os Artigos 203 e 204 da
Constituição Federal que se referem à Assistência Social e com as plenas
atribuições do Conselho Nacional de Assistência Social;

ü Fortalecimento da intersetorialidade: Assistência Social, Educação,
Habitação, Saúde; Cultura  e Desenvolvimento Econômico.

Principais Desafios:
ü Criação de Conselhos Regionais Locais de Assistência Social, por região

do Município de Campinas;
ü Garantia do percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) dos

orçamentos  nas três esferas de governo para a Assistência Social;
ü Dispensar a exigência de Certidão Negativa de Debito (CND), a exemplo

do que ocorre na Saúde e Educação;
ü Garantir a total aplicação de gestão plena dos recursos da área de

Assistência Social no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
ü Garantir que os recursos das emendas parlamentares da esfera federal

sejam repassados para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), e
que a legislação estadual seja cumprida;

ü Efetivar as propostas apontadas pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS).

As propostas e decisões da V Conferência Municipal de Assistência Social
demonstram que os Delegados estavam mais qualificados para as discussões da
Política de Assistência Social no Município.

Quadro 18
Eixos Avanços Desafios Propostas Moções

Organização e Gestão 15 8 50 1¹
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Financiamento 7 16
Controle Social 34 26 17 1²

  Fonte: Relatório final da V Conferência Municipal de Assistência Social
   (¹) Moção de efetivação da Lei Nº 11.204 – atendimento integral à população em situação de rua
  (²) Condições de trabalho na área da Assistência Social.

Como resultado da Conferência Regional, no eixo introduzido para discussão,
conforme orientação do CNAS, “Concepção da Política de Assistência Social”, a
Comissão Organizadora da IV Conferência Regional (DRADS/ERAS-
Campinas/Paulínia; e Prefeituras Municipais de Campinas, Valinhos, Jaguariúna,
Jundiaí, Paulínia) promoveu uma discussão de aprofundamento sobre o tema como
preparação à Conferência Estadual de Assistência Social com o Profº. Dr. Ademir
Alves da Silva (PUC/SP e PMSP – Prefeitura de São Paulo). Esse evento contou com
a participação de 38 municípios, num total de 128 (cento e vinte e oito)
participantes. A Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal
de Assistência Social sediou o encontro no Paço Municipal e publicizou o evento
publicando matéria no Diário Oficial do Município (DOM), de Campinas.

Conselho Municipal do Idoso (CMI)

O Conselho Municipal do Idoso (CMI), cumprindo a sua competência, em
2003, desempenhou, ativamente, seu papel de sensibilização da população para
este segmento.

Realizou a Conferência Regional do Idoso que compõe a V Região do Estado,
num total de 108 (cento e oito) participantes de 17 (dezessete) municípios.

Principal dificuldade apontada: a grande maioria dos 75 (setenta e cinco)
municípios, que compõem a região, não tem instalado o Conselho do Idoso.

A Plenária deliberou mudança na Lei que indica a idade, a partir de
60 (sessenta) anos, para fazer parte do Conselho Estadual.

Com relação, especificamente, à Campinas o Conselho do Idoso, juntamente
com o Gestor Municipal e os parceiros, realizou 4 (quatro) Fóruns descentralizados,
atingindo, assim, as 5 (cinco) regiões do Município. Trabalho este já iniciado em
2002.

As maiores dificuldades apontadas na intersetorialidade são:
ü Saúde – falta de medicamento de uso contínuo. O Cadastro, no Município,

está em execução o que dificulta o cumprimento do Direito;
ü Transporte – há necessidade de ampla conscientização para que o idoso

seja respeitado neste Direito. Muito já foi conquistado, mas no cotidiano
ainda recebemos denúncias de desrespeito;

ü Habitação – descaso no cumprimento desse Direito;
ü Cultura, Esporte e Lazer – é uma área que necessita maior investimento

para que os idosos possam usufruir seus direitos;
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ü Educação – as salas que a Fundação Municipal para Educação Comunitária
(FUMEC) foram adequadas. A dificuldade foi criar novos espaços, pois o
número de professores para essa ação foi insuficiente.

Conselho Tutelar

O Governo Municipal designou a Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMAS) para apoiar e acompanhar o desenvolvimento do trabalho dos Conselhos
Tutelares, visando à otimização dos serviços prestados.

Em 2003, foi definida agenda, de encontros sistemáticos, com a participação
de representantes do CMDCA, SMAS e Conselho Tutelar.

Com a posse do 2º (segundo) Conselho Tutelar, em fevereiro/2003,
desencadeou-se a necessidade de discussão de questões estruturais e técnico-
políticas.

Ações Discutidas e Implementadas:
ü Elaboração e realização de Programa de Capacitação para os

Conselheiros, como também para a equipe operacional - o gestor público,
juntamente com o CMDCA constatou a importância e a necessidade de
melhor preparo dos Conselheiros e da equipe de apoio, para que
desenvolvam, com maior clareza, a função que lhes compete. Temas
trabalhados: Políticas Sociais da Criança e do Adolescente, Doutrina de
Proteção Integral, Atribuições do Conselho Tutelar, Missão e Papel do
Conselho Tutelar, Rede de serviços, Ética e Postura Profissional, Ação
Comunitária – Intersetorialidade e Territorialidade;

ü Reestruturação e Redimensionamento dos Recursos Humanos do
Conselho Tutelar - realizado pelo Setor de Recursos Humanos, da SMAS,
uma avaliação da situação dos recursos humanos cedidos ao Conselho
Tutelar, promovendo a readequação da equipe e a disponibilização de um
técnico da SMAS para coordenar as atividades administrativas e de apoio;

ü Viabilização da participação em encontros específicos para os
Conselheiros Tutelares -  5 (cinco) eventos no Estado de São Paulo;

ü Aquisição de materiais/equipamentos para estruturação dos Conselhos
Tutelares:

§ 10 (dez) aparelhos telefônicos;
§ Livros técnicos;
§ Móveis e equipamentos de escritório;
§ Rádio transmissor;
§ Aparelho de fac-símile;
§ Televisores;
§ Ventiladores ;
§ Máquina fotográfica;
§ Videocassete;
§ Veículo marca Volkswagen, modelo Kombi (0 Km);
§ Veículo marca Ford, modelo Fiesta (0 Km).
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Além da disponibilização dos recursos humanos, materiais e financeiros,
necessários à eficácia e eficiência do atendimento do Conselho Tutelar, a SMAS, as
demais áreas  do Governo Municipal e a Comissão Municipal de Defesa da Criança e
do Adolescente, têm implementado e apoiado o Conselho Tutelar e as demais
representações da sociedade civil organizada a promover a ampliação das políticas
de proteção e atendimento à criança e ao adolescente, bem como a garantia de
seus direitos violados. Desta forma, estão sendo realizados desde o início deste
Governo, fóruns de debates, seminários, conferências de temáticas específicas, de
políticas de atendimento e de denúncias contra abusos, violência e maus tratos,
exploração sexual, erradicação do trabalho infantil, demandas importantes que
envolvem o Poder Público, a Rede de Atendimento e os Conselhos Tutelares e de
Direitos.

Obstáculo:
ü As instalações físicas e os equipamentos administrativos necessitam

adequações, em especial com a implantação de um novo Conselho.

3.3.2 - RELACIONAMENTO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SMAS, O FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES

PRESTADORAS DE SERVIÇOS SOCIAIS

As Entidades e Organizações Prestadoras de Serviços Sociais

A partir de 2003, a SMAS iniciou uma nova modalidade de relacionamento
com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), através da representante
da Secretaria para acompanhamento e suporte na área de Finanças e Orçamento,
em conjunto com a coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS),
procurando encaminhar, ao CMAS, dados com a maior clareza possível.

O CMAS vinha há alguns anos questionando, junto ao Gestor, para que o
Orçamento, destinado à Rede Executora de Assistência Social, estivesse todo ele
contido no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), em cumprimento àquilo
que entende como aplicação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em seus
artigos que estabelecem comando único das ações no FMAS.

Esses procedimentos - Orçamentários, Financeiros e Contábeis -, passarão a
integrar o FMAS, a partir de 2004, garantindo a Gestão Plena dos Recursos, no
referido Fundo, já que Campinas, como todos os demais municípios brasileiros, com
exceção de Belo Horizonte e Porto Alegre, até 2003, fazia constar, no FMAS, os
valores de dotações com recursos vinculados e as destinações à Rede Executora
naquilo que se referia aos recursos do Tesouro Municipal, para o Programa de
Renda Mínima e para o co-financiamento, contabilizado como Subvenções Sociais.

Segundo instrução da Comissão Intergestora Tripartite (CIT) e orientação,
por escrito, do Estado, essa nova formatação do Orçamento Público, para a
Assistência Social, comprovando os gastos das ações finalísticas no FMAS, e,
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especialmente, para o Eixo Criança e Adolescente, onde, além do custeio e
investimento, também conterá as despesas com pessoal e encargos, se constituirá
num grande avanço na avaliação do Gestor e do Colegiado do CMAS.

No quadro, logo abaixo, verificamos a aplicação dos recursos recebidos de
repasses e os valores aplicados pelo Município, nos diversos programas da
Assistência Social.
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Quadro 19
RECURSOS FINANCEIROS (R$)

METAS UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO TOTAIS
AÇÕES

SERVIÇOS /
PROGRAMAS

UNIÃO PROGRAMADO EXECUTADO % RECEBIDO GASTO % RECEBIDO GASTO % RECEBIDO GASTO % RECEBIDO GASTO %

PAC 539 539 100,00 144.839,34 133.452,79 92,13 26.046,00 26.046,00 100 170.885,34 159.498,79 93,33

PAC/FAMÍLIA 349 349 100,00 749.100,00 749.100,00 100,00 749.100,00 749.100,00 100,00

API 30 30 100,00 22.672,50 22.710,85 100,16 4.350,60 4.350,60 100 27.023,10 27.061,45 100,14

PPD 400 400 100,00 218.250,00 216.980,38 99,41 43.200,00 43.200,00 100 261.450,00 260.180,38 99,51

Atendimento Regime
ABRIGO

97.200,00 97.200,00 100 97.200,00 97.200,00 100,00

PETI 110 110 100,00 77.000,00 77.000,00 100,00 308.980,00 308.980,00 100 385.980,00 385.980,00 100,00

SENTINELA 50 50 100,00 104.115,00 70.917,50 68,11 80.400,00 80.400,00 100 184.515,00 151.317,50 82,00

AGENTE JOVEM 125 125 100,00 117.900,00 117.900,65 100,00 136.071,65 136.071,65 100 253.971,65 253.972,30 100,00

CENTRO DE
JUVENTUDE

134.700,00 134.700,00 100 134.700,00 134.700,00 100,00

NAF
EMENDA
PARLAMENTAR

50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00

SERVIÇOS /
PROGRAMAS
ESTADUAL PROGRAMADO EXECUTADO % RECEBIDO GASTO % RECEBIDO GASTO % RECEBIDO GASTO % RECEBIDO GASTO %

SAB /
Criança 0 a 6 anos

504.900,00 496.725,00 98,38 504.900,00 496.725,00 98,38

SAB /
Criança-Adolescente
7 a 14 anos

1.231.200,00 1.231.200,00 100,00 1.231.200,00 1.231.200,00 100,00

ABRIGO /
Criança-Adolescente

74.970,00 76.183,35 101,61 211.260,00 212.683,99 100,67 500.400,00 492.900,00 98,50 786.630,00 781.767,34 99,38

SAB / Idoso 21.600,00 21.745,40 100,67 210.000,00 210.000,00 100,00 231.600,00 231.745,40 100,06

SAB / PPD 573.000,00 573.000,00 100,00 573.000,00 573.000,00 100,00

SAB / Migrante e
População de Rua

96.900,00 96.900,00 100,00 96.900,00 96.900,00 100,00

SOS – Bombeiros
ESPAÇO AMIGO 1000 1000 100,00 270.000,00 270.000,00 100,00 270.000,00 270.000,00 100,00

CRIANÇA CIDADÃ
RENDA CIDADÃ 90 90 100,00 1.080,00 1.084,14 100,38 1.080,00 1.084,14 100,38

FORTALECENDO
A FAMÍLIA

90 90 100,00 26.325,00 28.350,00 107,69 26.325,00 28.350,00 107,69

CRIANDO ASAS /
FEBEM

4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00

BENEFÍCIOS /
SERVIÇOS /
PROGRAMAS
MUNICIPAL

0,00 70.084,21 100,00 0,00 35.175,54 100,00 22.253.027,03 22.245.245,72 99,96 22.463.546,53 22.350.505,47 99,49

TOTAIS 809.746,84 835.229,73 103,14 535.065,00 569.039,07 106,34 26.949.475,28 26.890.018,97 99,77 28.294.287,12 28.294.287,77 100,00
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3.3.3 - DELIBERAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Consideramos que as deliberações das Conferências de Assistência Social no
âmbito Municipal tem sido gradativamente implementadas e consideradas na
elaboração e execução do Plano Plurianual de Assistência Social.

Os AVANÇOS referem-se a:
ü Implementação de condições para que se efetive a gestão plena dos

recursos dessa área no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
ü Melhoria na sistemática de informações financeiras e documentos

pertinentes a essa área, encaminhados periodicamente ao CMAS;
ü Garantia de que os processos referentes a verbas advindas de emendas

parlamentares tramitem concomitantemente e de forma integrada entre
gestor e CMAS;

ü Publicização da divulgação e deliberações da IV Conferencia no Jornal dos
Conselhos e na Rádio Educativa;

ü Discussão mais integrada e participativa do Orçamento da SMAS pelo
CMAS.

Dificuldades:
ü Deficiência no fluxo de informações normativas ao CMAS, por parte da

Coordenadoria Orçamentária e Financeira da SMAS;
ü Efetivação insuficiente de processos sistemáticos de treinamentos e

aprofundamentos de temas com os Conselheiros do SMAS;
ü Participação reduzida dos representantes de Entidades Beneficentes de

Assistência Social nas assembléias e reuniões do Orçamento Participativo;
ü Número reduzido de discussões no CMAS que aprofundem temas relativos

à Política de Assistência Social. Ainda há centralização muito focada no
financiamento da Assistência Social, sobretudo em nível municipal. Pouco
se discute, em especial sobre o financiamento estadual, o orçamento e a
forma da partilha de recursos nessa esfera de governo;
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3.4 - IMPACTO SOCIAL

Eixo Criança e Adolescente

ü Definição da política de atendimento à criança e ao adolescente, em
situação de rua e abrigos, com construção participativa das Resoluções do
CMDCA que dispõem sobre o assunto;

ü Ampliação da Rede de Atendimento, com a implantação do Serviço de
Abordagem e Referenciamento de Crianças e Adolescentes, em Situação
de Rua;

ü Com a manutenção de convênios e recursos do OP e FMDCA houve uma
melhoria de investimentos nas instalações físicas, resultando em maior
qualidade de atendimento.

Creche – diminuição do risco social, para a criança de 0 (zero) a 6 (seis)
anos, garantindo a proteção e cuidado bio-psicossocial e pedagógico com atividades
planejadas. Envolvimento da família.

Abrigos
ü Proteção e acolhimento provisório, dentro de um clima afetuoso;
ü Implantação de 2 (duas) “Repúblicas” e de um projeto de Famílias

Acolhedoras.

Núcleos
ü O equipamento social como referência para a população, registrando-se

30% (trinta por cento) de aumento da procura do atendimento pelas
famílias;

ü Inserção de 100% (cem por cento) na Rede Escolar formal e melhor
desempenho escolar;

ü Ampliação do universo sócio-cultural e relacional do usuário.

PETI
ü Das 110 (cento e dez) crianças e adolescentes atendidos 90% (noventa

por cento) não retornaram ao trabalho;
ü Das famílias, 100% (cem por cento) foram atendidas pela Rede Executora

e receberam bolsa no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), sendo
R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do Município e R$ 40,00 (quarenta
reais) do Governo Federal;

ü A Rede Executora Não Governamental recebeu, por família atendida, o
valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e por criança ou adolescente,
atendido, o valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para trabalhar a
jornada ampliada;
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ü Dos 90 (noventa) adolescentes atendidos pelo Programa Convivência e
Cidadania 95% (noventa e cinco por cento) não retornaram ao trabalho,
com 100% (cem por cento) de inclusão na Rede de Ensino e 90%
(noventa por cento) de freqüência escolar. Pagamento de bolsas no valor
de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) à 60 (sessenta) famílias.

Medidas Sócio-Educativas
ü Diminuição de privação de liberdade para crianças e adolescentes que

cometem algum tipo de infração;
ü Mudança de paradigma que norteia a medida de Prestação de Serviços à

Comunidade (PSC), com a nova proposta pedagógica desenvolvida por
meio de Oficinas de Artes.

Eixo Cidadania e Diferença

Violência Doméstica
ü A maior articulação entre os programas que atendem esse segmento

populacional e a implementação da intersetorialidade para a efetivação da
rede de atendimento envolvendo as várias secretarias, são os impactos
sociais a serem ressaltados e que devem ser entendidos dentro de um
processo de fortalecimento;

ü A elaboração do Projeto de Família, definindo indicadores de
monitoramento e avaliação, proporcionou uma maior uniformidade nas
ações de trabalho junto às famílias de forma intersetorial e em rede.

Famílias Acolhedoras
ü Destaca-se como ação impactante a realização do Seminário sobre

Famílias Acolhedoras, uma vez que seu objetivo foi iniciar um processo de
pensar a inclusão dessa medida de proteção, no Estatuto da Criança e
Adolescente (ECA).

Idosos
ü A promulgação da Lei que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso e

regulamenta entre outros o funcionamento das Casas de Repouso pode
ser destacado como impacto junto a esse segmento populacional.

Eixo Enfrentamento à Pobreza /
Novas Relações Comunitárias

O trabalho focado nas microrregiões é ressaltado como o mais significativo
impacto, tanto para os usuários, como para os técnicos e representa uma mudança
de paradigma, porque traduz na prática, a idéia de que o local – a territorialidade –
se apresenta como o mais representativo e o mais legítimo para implementar e
realizar Políticas Públicas assertivas. A descentralização é vista como resposta a
maior democratização dos Serviços, daí que o trabalho, nas microrregiões,
constitui-se em impacto para os usuários pelos ganhos que acrescentam no
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cotidiano dessas populações, seja no acesso às informações e serviços, seja na
possibilidade de potencializar o protagonismo do usuário.

A intersetorialidade, no nível da gestão e de sua operacionalização, é um
processo e estando instalada faz emergir vários desafios que, paulatinamente, irão
sendo superados na construção desse processo. Ela se constitui em impacto, na
medida que pede um novo arranjo institucional e organizacional, sendo, esse
talvez, o maior desafio para o Município, que o trabalho intersetorial provoca.

Considerando essas diretrizes de trabalho – microrregiões e intersetorialidade
-  dentro da Ação Comunitária -, e, tendo em conta a importância e necessidade de
propiciar espaços de convivência solidária, os programas de enfrentamento à
pobreza, como a qualificação e /ou a requalificação dos que estão precariamente
inseridos no mercado de trabalho, o micro-crédito e assessoramento para formação
de novos empreendimentos e o programa de renda mínima, desenvolvidos de
forma descentralizada têm favorecido ao surgimento de grupos que com a
assessoria específica (incubadoras) e orientação sócio-educativa, exercitem a busca
de autonomia, por meio de uma pedagogia emancipatória, que, também, para os
profissionais é processo de aprendizagem.

A divulgação do Beneficio de Prestação Continuada (BPC) por meio da
distribuição de 11000 (onze mil) folders e os encontros para orientação com os
técnicos  da Área Social (Saúde, Educação e Assistência Social) são  impactos
significativos na gestão desse benefício.

Eixo Gestão Participativa

Destaques em 2003:

ü O exercício da construção do protagonismo do usuário nas Comissões de
Gerenciamento dos Equipamentos Sociais;

ü Aumento significativo da participação do usuário em todos fóruns,
conferências e temáticas do Orçamento Participativo (OP);

ü A Comissão de Representantes de Funcionários da SMAS, hoje, tem uma
clareza maior de seu papel e aprimorou o canal de comunicação entre os
Serviços e a Secretaria, bem como elaborou uma proposta de avaliação
de desempenho ao Plano de Cargos e Salários.

Intervenção Estratégica e Indicadores

“A gestão social tem o compromisso, com a sociedade e com os cidadãos de
assegurar por meio das políticas e programas públicos o acesso efetivo aos bens,
serviços e riquezas societárias, por isso mesmo precisa ser estratégica e
conseqüente” (Carvalho, MC.1999).
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O compromisso e a proposta de intervenção estratégica da SMAS é a
metodologia de Ação Comunitária, focada na Intersetorialidade, na Articulação em
Rede e na Participação Popular.

Os atores sociais que realizam as Políticas Públicas, fundamentadas no
Direito Social, não podem executá-las isoladamente, todos são co-responsáveis na
implementação de decisões e respostas às demandas sociais coletivas.

Reconhecer a Cidadania implica em adotar programas e estratégias de ação
voltadas ao fortalecimento emancipatório, ou seja, empoderamento das pessoas,
autonomia de grupos e populações-alvo das ações públicas.

A participação popular é a diretriz fundamental na Política de Assistência
Social, explicitada na Lei Orgânica da Assistência Social, é o caminho real para a
garantia do direito e proteção dos cidadãos.

Nesta direção, o trabalho estabelece parcerias estratégicas, reconhece a
importância de estar articulado com a Rede de Serviços, sempre numa relação de
interdependência e complementaridade.

A metodologia de trabalho da Gestão Social precisa ter claro os indicadores
sociais que mensuram as ações, o planejamento e a avaliação. Assim, a
metodologia ganha centralidade para medir eficiência, eficácia e efetividade dos
resultados.

Houve avanços na construção de referenciais de indicadores sociais e
pretende-se criar um sistema de monitoramento e avaliação que permita o
aprofundamento da análise operacional das Políticas Públicas.

As ações aqui descritas representam uma lógica de compromisso da Política
de Assistência Social, na construção de uma sociedade cada dia mais solidária e
com qualidade de vida.
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Campinas, janeiro de 2004.

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

RITA DE CÁSSIA ANGARTEN MARCHIORE
Gestora Municipal da Política de Assistência Social


