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Apresentação 
O relatório que ora chega às mãos dos leitores intenciona demonstrar de forma 

objetiva, porém com leveza, as ações da Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistência e Inclusão Social, desenvolvidas pelos departamentos a ela vinculadas. 

A elaboração deste relatório buscou identificar o que de mais importante no 
âmbito dos avanços e dos desafios se fez presente na execução de suas atividades 
precípuas. 

Para além de demonstrar, por meio dos dados quantitativos, envidamos esforços 
que priorizaram tecer algumas análises que podem nos guiar às correções de rumos 
ou, ainda, ser um elemento que nos instigue a não cair nas armadilhas do imobilismo 
posto na aparência dos fatos.   

Cabe destacar que ao analisarmos, neste relatório, as ações efetivamente 
executadas ao longo de 2014, o fizemos pautados no planejamento documentado no 
Plano Municipal de Assistência Social – PMAS, 2014-2017 e nas condições materiais, 
objetivas da realidade de trabalho de cada coordenadoria. 

Inicialmente, encontramos os pilares estruturantes do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, consubstanciados na função da Vigilância 
Socioassistencial; em seguida, cada coordenadoria faz seu relato conciso das 
atividades executadas, apontando seus pontos de maior fragilidade e na mesma 
direção o registro dos  resultados alcançados como impulsionadores para os desafios 
a serem enfrentados em 2015. 

Em seguida serão apresentadas as atividades e resultados alcançados pelo 
Departamento de Operações da Assistência Social. 

A terceira seção apresenta as atividades e resultados alcançados pelo 
Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social. 

Ademais, na medida do possível, há ilustrações de forma gráfica e tabelas, na 
perspectiva de contribuir com aspectos relevantes da análise e avaliação. 

Por fim, dada a intenção de tornar prazerosa a leitura deste relatório, optamos, 
também, por documentar os registros fotográficos relacionados às atividades 
desenvolvidas de cada área. 



14 
 



15 
 

Vigilância 

Socioassistencial 

1. O SUAS e a Vigilância Socioassistencial 

A política de assistência social, conforme a Norma Operacional Básica – 
NOB/SUAS-2012 estabelece três funções intrinsecamente articuladas e 
complementares: Proteção Social, Defesa de Direitos e Vigilância Socioassistencial. 

Desse modo, a NOB/SUAS-2012 reitera a importância da Vigilância 
Socioassistencial na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e na Política Nacional 
de Assistência Social – PNAS dando concretude ao SUAS brasileiro. 

A função precípua da Vigilância Socioassistencial é de produzir e sistematizar 
informações territorializadas na perspectiva de identificar vulnerabilidades e riscos 
sociais das famílias, organização do sistema de notificações das situações de violação 
de direitos e, sobretudo incidir acerca dos padrões de qualidade e deficiências na 
cobertura dos serviços da rede socioassistencial ou de ações garantidoras de 
seguranças e proteções que, cabe ao SUAS assegurar. 

Ao fazer a gestão, produzir e analisar as informações construindo indicadores 
sociais, a Vigilância Socioassistencial contribui para o caráter preventivo e ativo do 
SUAS, minimizando os riscos e os agravos sociais. Nesse sentido, tem sua influência 
nos serviços da Proteção Social Básica e Especial no que se refere a planejamentos, 
diagnósticos e produção de análises subsidiadas pelo Cadastro Único de Programas 
Sociais. 

Na esteira de suas funções estrutura-se em dois eixos: Vigilância de Riscos e 
Vulnerabilidades e Vigilância de Padrões e Serviços, que de forma articulada fornece 
informações sobre violações de direitos e ofertas territorializadas de serviços 
socioassistenciais. 

A Vigilância Socioassistencial objetiva detectar e compreender as situações 
de precarização e de agravamento das vulnerabilidades que afetam os 
territórios e os cidadãos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivência, 
dignidade, autonomia e socialização. Deve buscar conhecer a realidade 
específica das famílias e as condições concretas do lugar onde elas vivem 
e, para isso, é fundamental conjugar a utilização de dados e informações 
estatísticas e a criação de formas de apropriação dos conhecimentos 
produzidos pelas equipes dos serviços socioassistenciais, que estabelecem 
a relação viva e cotidiana com os sujeitos nos territórios. (Orientações 
Técnicas da Vigilância Socioassistencial, 2013:11). 

Tomando como referência os eixos da Vigilância de Riscos e Vulnerabilidades e 
Vigilância de Padrões e Serviços, na perspectiva da totalidade e das condições 
materiais e objetivas do território é preponderante para a Vigilância Socioassistencial a 
permanente problematização acerca das necessidades de proteção das famílias, 
indivíduos conectados com as ofertas de serviços e benefícios socioassistenciais. 



Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

16 
 

Sendo assim, é premente a adequação entre as reais necessidades dos usuários, 
as ofertas dos serviços e benefícios socioassistenciais e o território, concebidos, 
incondicionalmente, na perspectiva da sua totalidade, “[...] gestão, serviços e territórios 
não podem ser ilhas isoladas entre si.” (Ibidem:18). 

Isto posto, é desafio da Vigilância dar materialidade às suas funções de produção, 
sistematização das informações, indicadores, índices territorializados, sempre 
conectadas com o planejamento das ações da assistência social. 

2. Coordenadoria de Transferência de Renda e 
Cadastro Social 

A Coordenadoria realiza a gestão dos programas de transferência de renda: 
Programa Federal Bolsa Família (PBF), Programa Estadual Ação Jovem e Renda 
Cidadã, por meio do cadastro de beneficiários, atualização dos bancos de dados, 
sistematização das informações e sistema de cumprimento das condicionalidades 
(PBF). No âmbito municipal cadastra e gerencia o Sistema Integrado de Governança 
Municipal (SIGM), bem como oferece treinamentos sistemáticos à rede 
socioassistencial para acesso e utilização do mesmo como ferramenta de trabalho. 

Gestão dos Benefícios de Transferência de Renda 

Gestão do Programa Ação Jovem 

Entre os dias 20 e 30 de cada mês os DAS/CRAS e entidades enviam e-mail com 
os nomes dos Jovens para serem inseridos ou excluídos do programa Ação Jovem, 
seguindo um cronograma informado pelo governo estadual, a Coordenadoria inclui os 
jovens no programa, logo em seguida é preparada uma planilha com a listagem dos 
jovens por executor que é encaminhada por e-mail. 

O programa possui como condicionalidade para participação a frequência escolar 
mínima de 75% por semestre e participação em atividades complementares oferecidas 
pelo município. O perfil é de jovens pertencentes a famílias com renda per capita de 
até meio salário mínimo. 

Gestão do Programa Renda Cidadã 

Programa que beneficia famílias com perfil de até meio salário mínimo per capita, 
o benefício é de valor mensal de R$80,00 num período de 36 meses. Entre os dias 20 
e 30 de cada mês os DAS/CRAS e entidades enviam e-mail com os nomes das 
famílias para fins de inclusão ou exclusão. Logo em seguida é preparada uma planilha 
com a listagem das famílias por executor que é encaminhada por e-mail. Em caso de 
suspensão do pagamento a Coordenadoria alerta para as devidas justificativas. 

Gestão de benefícios Programa Bolsa-família 

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda que tem 
como perfil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. As famílias em 
situação de pobreza são aquelas com renda per capita entre R$ 77,01 e R$ 154,00 
nesse caso a família tem direito aos benefícios variáveis de acordo com o número de 
crianças, jovens, gestantes ou nutrizes residentes no domicilio, limitado a cinco 
variáveis e dois benefícios variável jovem por família. Famílias em situação de extrema 
pobreza possuem renda per capita inferior a R$ 77,00. Estas, além do direito aos 
benefícios variáveis, têm direito ao benefício básico e quando mesmo com esses 
benefícios não alcançam a per capita de R$ 77,00 recebem um complemento 
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denominado benefício de superação da extrema pobreza. Para identificação dessas 
famílias que foram beneficiárias é gerada através do site do Sibec (sistema de 
benefícios da caixa) mensalmente a folha de pagamento das famílias do Programa 
Bolsa-Família. Essa listagem é separada pelo município por CRAS/DAS e enviada 
para os mesmos e também para os entrevistadores, teleoperadores e sistema 156 
para que possam informar a população sobre a liberação ou não do beneficio. 

O Programa Bolsa Família possui condicionalidades na saúde e educação. No 
ano de 2014 foram realizadas reuniões com representantes do Programa Bolsa-
Família na saúde e educação para um melhor controle das condicionalidades. Quando 
a família descumpre uma das condicionalidades, gera uma sanção (advertência, 
bloqueio ou suspensão). Nos meses de março, maio, julho, setembro, novembro 
extraímos do SICON (sistema de condicionalidade) uma lista com os beneficiários que 
descumpriram alguma das condicionalidades, sendo que na saúde a lista é semestral 
(março e setembro) e, na educação bimestral (março, maio, julho, setembro e 
novembro). A listagem é separada por CRAS/DAS e enviada para que os mesmos 
convoquem as famílias e as orientem. Nos casos em que a família conteste o 
descumprimento, a mesma é encaminhada para preenchimento do formulário de 
recurso, o qual será, posteriormente, analisado e julgado. 

A Gestão de Benefícios também é responsável por realizar ações de bloqueio, 
desbloqueio, reversão de cancelamento e desligamento voluntário das famílias, além 
de receber, encaminhar e responder denúncias realizadas através do sistema 156 e 
outros. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

Cadastros, Programas e Benefícios: 

No processo de cadastramento contamos com 43 entrevistadores e 3 
supervisores, descentralizados em 14 postos de atendimentos nos DAS e CRAS, bem 
como a possibilidade de alguns cadastros serem realizados nas entidades da rede 
socioassistencial, quando identificada a não acessibilidade das pessoas atendidas nos 
postos de cadastro. 

Compõe também a equipe três teleoperadores que realizam o serviço ativo de 
confirmação de agenda, retorno de situações que envolvem o cadastro e concessão 
de benefícios. Há ainda, o serviço receptivo das solicitações de consultas a benefícios, 
esclarecimentos de dúvidas e efetivação dos agendamentos solicitados através de e-
mails. 

Destacamos que três postos de atendimento foram criados em 2014 – CRAS 
Espaço Esperança, CRAS Florence e Centro POP. Neste último, são realizados 
cadastros específicos de pessoas em situação de rua. Reiteramos que são utilizados o 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Pró-Social (sistema de 
cadastramento do Estado de São Paulo) e SIGM (cadastro próprio do município). 

Em 2014 totalizamos 14.670 cadastros novos e 7.604 atualizações, alcançando 
76% de cadastros atualizados. Como parte integrante das ações da Coordenadoria no 
que se refere ao Cadastro Único registramos, em 2014, realização de cadastros para 
as seguintes finalidades: 

•Pronatec  (acesso a cursos profissionalizantes): durante o ano de 2014 
disponibilizamos dois entrevistadores para realizar o cadastro para esse programa em 
instituições que atendem esse público específico. 
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•Alíquota reduzida INSS  (às “donas de casa” para fins de aposentadoria): 
realizamos cadastros nos nossos postos de cadastramento para esse público. 

•Tarifa social de energia elétrica : realizamos o cadastro e emitimos declaração 
com os dados cadastrais da família conforme modelo desenvolvido pela 
concessionária de energia elétrica do município (CPFL) junto com a gestão do 
cadastro único. 

•Tarifa social de água : realizamos o cadastro e posterior encaminhamento à 
Sanasa 

•Carteira do Idoso : – realizamos o cadastro, fornecemos uma declaração e após 
a validação dos dados no sistema WebSuas então emitimos a carteira com validade 
de dois anos. 

•Programa Minha Casa Minha Vida  – apoio as ações de cadastro realizadas 
pela Cohab e disponibilização de 3 entrevistadores, sendo 2 para SEHAB, 1 para 
MCMV Entidades. 

Ademais, registram-se as ações do setor de gestão de benefícios para emissão 
dos relatórios à Caixa Econômica Federal, agente operador do Programa Minha Casa 
Minha Vida. 

Com a finalidade de demonstrar uma síntese de dados, apresentamos a Tabela 1: 

Tabela 1 - Relatório Sintético Atendimentos por Bene fício / Programa Social (Período: 01/01/2014 à 
31/12/2014) 

Benefício / Programa Social 
Região  

TOTAL  
Leste Sudoeste Sul Noroeste Norte 

Alíquota Reduzida 24 68 70 69 29 260 

Programa Bolsa Família 1323 4612 5453 5269 2411 19068 

Cadastro BPC 3 10 5 13 2 33 

Cadastro Social 833 1239 1634 442 313 4461 

Carteira Idoso 92 170 165 163 110 700 

Isenção Taxa Concurso Público 8 5 8 4 2 27 

Pronatec 0 0 2 3 1 6 

Tarifa Social- CPFL 28 175 75 151 45 474 

Programa Minha Casa Minha Vida 5 16 11 16 10 58 

Declaração Idoso 2 20 21 11 0 54 

Recursos 1 116 73 102 24 316 

Total de Atendimentos 2319 6431 7517 6243 2947 25457 

 

Os gráficos abaixo demonstram informações do Cadastro Único e seus 
respectivos programas/benefícios com números de famílias cadastradas durante o 
ano. 
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Famílias na base de dados do Cadastro Único de Camp inas

Esses dados revelam que o município tem em média 70.000 famílias com critérios 
para o Cadastro Único, ou seja, renda familiar de até três salários

Todavia, destacamos que algumas famílias estão acima 
tratar-se de atendimento em outros programas sociais que se utilizam do Cadastro 
Único para identificação do perfil das famílias.

O Gráfico 1 apresenta o total de famílias no cadastro único em base mensal para 
o período de 2014. 

Gráfico 1 - Total de Famílias no Cadastro Único. Fonte: Gerênci a Executiva do Programa Bolsa 
Família e Benefícios Sociais São Paulo
Caixa Econômica Federal – Março/ 2015
Elaboração: Coordenadoria de T. R. Cadastro.
 

Evolução de cadastros novos e atualizações durante o ano de 2014

O segundo semestre de 2014 demonstra um aumento de demanda por novos 
cadastros, decorrentes dos Programas Mi
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e ainda divulgação acerca dos benefícios e 
programas vinculados ao cadastro. Esta evolução está apresentada no 

As atualizações cadastrais es
realizado pelo município para as famílias que estão há 24 meses sem atualizar os 
dados. O canal de agendamento para cadastro novo e atualização é via 156
utiliza o sistema GABS (gestão de agendamento d
implantado em 2013 e passou em 2014 por uma readequação
das necessidades do serviço. Além disso, destaca
divulgação da necessidade de atualização dos cadastros, foi possível a
de 76% de cadastros atualizados.
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Famílias na base de dados do Cadastro Único de Camp inas  

Esses dados revelam que o município tem em média 70.000 famílias com critérios 
para o Cadastro Único, ou seja, renda familiar de até três salários-mínimos.

Todavia, destacamos que algumas famílias estão acima deste limite de renda por 
se de atendimento em outros programas sociais que se utilizam do Cadastro 

Único para identificação do perfil das famílias. 

esenta o total de famílias no cadastro único em base mensal para 

Total de Famílias no Cadastro Único. Fonte: Gerênci a Executiva do Programa Bolsa 
Família e Benefícios Sociais São Paulo - GIFAB/SP. 

Março/ 2015  
Coordenadoria de T. R. Cadastro.  

Evolução de cadastros novos e atualizações durante o ano de 2014

O segundo semestre de 2014 demonstra um aumento de demanda por novos 
cadastros, decorrentes dos Programas Minha Casa Minha Vida Entidades, Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e ainda divulgação acerca dos benefícios e 
programas vinculados ao cadastro. Esta evolução está apresentada no 

As atualizações cadastrais estão contidas num processo de trabalho permanente, 
realizado pelo município para as famílias que estão há 24 meses sem atualizar os 
dados. O canal de agendamento para cadastro novo e atualização é via 156
utiliza o sistema GABS (gestão de agendamento de benefícios sociais)
implantado em 2013 e passou em 2014 por uma readequação, conforme avaliação 
das necessidades do serviço. Além disso, destaca-se que através de campanha de 
divulgação da necessidade de atualização dos cadastros, foi possível a
de 76% de cadastros atualizados. 
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Esses dados revelam que o município tem em média 70.000 famílias com critérios 
mínimos. 

deste limite de renda por 
se de atendimento em outros programas sociais que se utilizam do Cadastro 

esenta o total de famílias no cadastro único em base mensal para 

 

Total de Famílias no Cadastro Único. Fonte: Gerênci a Executiva do Programa Bolsa 

Evolução de cadastros novos e atualizações durante o ano de 2014  

O segundo semestre de 2014 demonstra um aumento de demanda por novos 
nha Casa Minha Vida Entidades, Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e ainda divulgação acerca dos benefícios e 
programas vinculados ao cadastro. Esta evolução está apresentada no Gráfico 2. 

tão contidas num processo de trabalho permanente, 
realizado pelo município para as famílias que estão há 24 meses sem atualizar os 
dados. O canal de agendamento para cadastro novo e atualização é via 156, que 

e benefícios sociais), que foi 
conforme avaliação 

se que através de campanha de 
divulgação da necessidade de atualização dos cadastros, foi possível atingir um índice 
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Gráfico 2 - Cadastros Novos x Atualizações.
Fonte: Gestão de Agendamento de Benefícios Sociais 
Elaboração: Coordenadoria T. R. Cadastro

 

Percentual de ca dastros por programas e benefícios

Gráfico 3 - Agendamento por Programa. 
Fonte: Gestão de Agendamento de Benefícios Sociais 
Elaboração Coordenadoria T. R. Cadastro

A procura pelo Programa Bolsa Família 
benefícios do Cadastro Único constatando, ainda, uma estreita vinculação entre o 
Cadastro Único e o Bolsa Família, uma vez que este tem adquirido na sua 
historicidade, maior significado social para o conjunto das famílias.
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Cadastros Novos x Atualizações.  
Fonte: Gestão de Agendamento de Benefícios Sociais – GABS, IMA - Março/2015 

Coordenadoria T. R. Cadastro  

dastros por programas e benefícios  

Agendamento por Programa.  
Fonte: Gestão de Agendamento de Benefícios Sociais – GABS, IMA - Março/2015
Elaboração Coordenadoria T. R. Cadastro  

A procura pelo Programa Bolsa Família supera as demais requisições por 
benefícios do Cadastro Único constatando, ainda, uma estreita vinculação entre o 
Cadastro Único e o Bolsa Família, uma vez que este tem adquirido na sua 
historicidade, maior significado social para o conjunto das famílias. 
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supera as demais requisições por 
benefícios do Cadastro Único constatando, ainda, uma estreita vinculação entre o 
Cadastro Único e o Bolsa Família, uma vez que este tem adquirido na sua 
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Beneficiários do Programa Bolsa Família

O município não dispõe de governabilidade para concessões dos benefícios, 
posto que o cadastro é transmitido para o MDS, cabendo ao mesmo sua liberação.

Ademais, infere-se que as oscilações no número de famílias bene
estar relacionadas às atualizações cadastrais, as quais alteram o perfil das mesmas 
em virtude dos critérios seletivos e focalizados do 
evolução do Bolsa Família em 2014:

Gráfico 4 - Evolução do Bolsa Família em 2014.
Fonte: SIBEC - Sistema de Informação Benefícios, CEF, Março/2015
Elaboração Coordenadoria T. R. Cadastro

 

Novas concessões - Programa Bolsa Família

Gráfico 5 - Conces são de benefícios.
Fonte: Sistema de Condicionalidades 
Elaboração: Coordenadoria T.R. Cadastro
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Beneficiários do Programa Bolsa Família  

O município não dispõe de governabilidade para concessões dos benefícios, 
posto que o cadastro é transmitido para o MDS, cabendo ao mesmo sua liberação.

se que as oscilações no número de famílias bene
atualizações cadastrais, as quais alteram o perfil das mesmas 

em virtude dos critérios seletivos e focalizados do programa. O Gráfico 
evolução do Bolsa Família em 2014: 

Evolução do Bolsa Família em 2014.  
Sistema de Informação Benefícios, CEF, Março/2015  

Elaboração Coordenadoria T. R. Cadastro  

Programa Bolsa Família  

são de benefícios.  
Fonte: Sistema de Condicionalidades -SICON – MDS, Março/2015 
Elaboração: Coordenadoria T.R. Cadastro  
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O município não dispõe de governabilidade para concessões dos benefícios, 
posto que o cadastro é transmitido para o MDS, cabendo ao mesmo sua liberação. 

se que as oscilações no número de famílias beneficiárias podem 
atualizações cadastrais, as quais alteram o perfil das mesmas 

Gráfico 4 apresenta a 
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A queda no número de novos benefícios nos meses de agosto, setembro e 
outubro deve-se ao período eleitoral de 2014, em que a legislação
concessões. 

Desligamentos do Programa Bolsa Família

Esses dados nos chamam a atenção para a discussão acerca das famílias que, 
espontaneamente, requerem desligamento do Programa, dada a compreensão do 
papel da transferência monetária no
199 desligamentos voluntários em 2014. 

Gráfico 6 - Desligamentos Voluntários 2014.
Fonte: SMCAIS, Março/2015 
Elaboração: Coordenadoria T.R. Cadast

 

Condicionalidades Programa Bolsa Família: Saúde e E ducação

Gráfico 7 - Descumprimento de Condicionalidades na Saúde em 2014 .
Fonte: Sistema de Condicionalidades 
Elaboração: Coordenadoria T.R. Cadastr
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A queda no número de novos benefícios nos meses de agosto, setembro e 
se ao período eleitoral de 2014, em que a legislação

Desligamentos do Programa Bolsa Família  

Esses dados nos chamam a atenção para a discussão acerca das famílias que, 
espontaneamente, requerem desligamento do Programa, dada a compreensão do 
papel da transferência monetária no âmbito do orçamento familiar. Foram realizados 

ários em 2014. O Gráfico 6 apresenta o número mensal

Desligamentos Voluntários 2014.  

Elaboração: Coordenadoria T.R. Cadast ro 

Condicionalidades Programa Bolsa Família: Saúde e E ducação  

Descumprimento de Condicionalidades na Saúde em 2014 . 
Fonte: Sistema de Condicionalidades – SICON, MDS- Março/2015 
Elaboração: Coordenadoria T.R. Cadastr o 
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A queda no número de novos benefícios nos meses de agosto, setembro e 
se ao período eleitoral de 2014, em que a legislação veta novas 

Esses dados nos chamam a atenção para a discussão acerca das famílias que, 
espontaneamente, requerem desligamento do Programa, dada a compreensão do 

Foram realizados 
apresenta o número mensal. 
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Os dados do Gráfico 
Unidades Básicas de Saúde para acompanhamento de pré
aos descumprimentos nas vacinações das crianças, o mesmo pode ser justificado pe
registro fora do prazo. 

O Gráfico 8 demonstra o desafio da permanência das crianças/adolescentes na 
unidade educacional com frequência acima de 85% e 75% para os jovens.

Essa análise impõe debater a multicausalidade dos fatores que
afastamento dos estudantes da escola. Dentre alguns podemos citar, de acordo com 
os pedidos de recursos relativos aos descumprimentos de condicionalidades, a 
presença de bulling, inadequações da gestão escolar no registro das 
como outros aspectos que merecem estudo para maior aprofundamento.

Gráfico 8 - Descumprimento de condicionalidades na Educação em 2 014.
Fonte: Sistema de Condicionalidades 
Elaboração: Coordenadoria T.R. Cadastro

 

Recursos decorrentes das condicionalidades

O Gráfico 9 informa o número de recursos advindos das famílias por discordarem 
das sanções aplicadas nos descumprimentos de condicionalidades.
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Gráfico 7 revelam que as gestantes estão sendo atendidas nas 
Unidades Básicas de Saúde para acompanhamento de pré-natal e no que se refere 
aos descumprimentos nas vacinações das crianças, o mesmo pode ser justificado pe

demonstra o desafio da permanência das crianças/adolescentes na 
unidade educacional com frequência acima de 85% e 75% para os jovens.

Essa análise impõe debater a multicausalidade dos fatores que concorrem para o 
afastamento dos estudantes da escola. Dentre alguns podemos citar, de acordo com 
os pedidos de recursos relativos aos descumprimentos de condicionalidades, a 
presença de bulling, inadequações da gestão escolar no registro das frequências
como outros aspectos que merecem estudo para maior aprofundamento.

Descumprimento de condicionalidades na Educação em 2 014. 
Fonte: Sistema de Condicionalidades – SICON, MDS- Março/2015 

T.R. Cadastro  

Recursos decorrentes das condicionalidades  

informa o número de recursos advindos das famílias por discordarem 
das sanções aplicadas nos descumprimentos de condicionalidades. 
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Gráfico 9 - Recursos registrados em 2014.
Fonte: Sistema de Condicionalidades 
Elaboração: Coordenadoria T.R. Cadastro
 

Programa Estadual de Transferência de Renda: Ação J ovem e Renda Cidadã

Gráfico 10 - Evol ução Renda Cidadã em 2014.
Fonte: Relatório de Transferência de Renda
Elaboração Coordenadoria T.R. Cadastro

 

De acordo com as metas do município
tem atendido as famílias em consonância com os crité
segundo semestre houve pactuação na ampliação de 300 metas, para atendimento ao 
PETI. As metas consolidadas até dezembro/2014 foram de 1.663, as quais estão 
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Recursos registrados em 2014.  
Fonte: Sistema de Condicionalidades – SICON, MDS- Março/2015 
Elaboração: Coordenadoria T.R. Cadastro  

Programa Estadual de Transferência de Renda: Ação J ovem e Renda Cidadã

ução Renda Cidadã em 2014.   
Fonte: Relatório de Transferência de Renda - SMCAIS- Março/2015 
Elaboração Coordenadoria T.R. Cadastro  

De acordo com as metas do município, depreendemos que o programa em tela 
tem atendido as famílias em consonância com os critérios estabelecidos. No início do 
segundo semestre houve pactuação na ampliação de 300 metas, para atendimento ao 
PETI. As metas consolidadas até dezembro/2014 foram de 1.663, as quais estão 
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Programa Estadual de Transferência de Renda: Ação J ovem e Renda Cidadã  
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sendo preenchidas em consonância com 
executora do programa (CRAS/DAS e Entidades)

Ação Jovem 

Gráfico 11 - Evolução Ação Jovem.
Fonte: Relatório de Transferência de Renda
Elaboração Coordenadoria T.R. Cadastro

 

O Programa Ação Jovem tem em seu func
realização de grupos socioeducativos e a focalização na faixa etária de 15 a 24 anos, 
os quais se apresentam, por vezes, como restritivos a adesão dos jovens e aos 
executores dos mesmos. 
devem atender a múltiplas demandas do mesmo, especialmente àquela relacionada 
ao ingresso no “mercado de trabalho”, a partir dos 16 anos, na condição de aprendiz.

Sistema Integrado de Governança Municipal 

Nos “treinamentos” do SIGM realizados com a rede socioassistencial obtivemos 
um número satisfatório de participantes na condição de iniciantes no manejo do 
sistema. Para aprimorar o uso do mesmo, realizamos “treinamentos” descentralizados 
para os já usuários, com o objetiv
utilização contínua nas rotinas de trabalho

Com esse propósito foi possível demonstrar, com dados próprios dos 
serviços/programas, as funcionalidades dos relatórios disponíveis no sis
identificando, in loco, a vinculação, o desligamento dos programas sociais, bem como 
a modalidade de registro dos atendimentos e prontuário eletrônico. Nesse sentido,  
lançamos mão de estratégias metodológicas na perspectiva de identificar os entraves
no manejo do sistema e superação das dificuldades no âmbito de competência da 
vigilância socioassistencial. Ademais, os “treinamentos” descentralizados permitiram 
conhecer novas demandas advindas da realidade objetiva de trabalho a partir da 
metodologia que prioriza a padronização das informações, considerando, 
essencialmente, as particularidades de cada programa e sua proteção social.

Desse modo, avaliamos que cumprimos o objetivo esperado de acordo com os 
retornos obtidos durante os encontros.
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em consonância com o número de metas disponibilizadas 
executora do programa (CRAS/DAS e Entidades). 

Evolução Ação Jovem.   
Fonte: Relatório de Transferência de Renda - SMCAIS- Março/2015 
Elaboração Coordenadoria T.R. Cadastro  

O Programa Ação Jovem tem em seu funcionamento o critério que o condiciona a 
realização de grupos socioeducativos e a focalização na faixa etária de 15 a 24 anos, 
os quais se apresentam, por vezes, como restritivos a adesão dos jovens e aos 

 As ofertas de ações socioeducativas a esse grupo etário 
devem atender a múltiplas demandas do mesmo, especialmente àquela relacionada 
ao ingresso no “mercado de trabalho”, a partir dos 16 anos, na condição de aprendiz.

Sistema Integrado de Governança Municipal –

” do SIGM realizados com a rede socioassistencial obtivemos 
um número satisfatório de participantes na condição de iniciantes no manejo do 
sistema. Para aprimorar o uso do mesmo, realizamos “treinamentos” descentralizados 

com o objetivo precípuo de tornar o SIGM uma ferramenta de 
utilização contínua nas rotinas de trabalho da rede socioassistencial. 

Com esse propósito foi possível demonstrar, com dados próprios dos 
serviços/programas, as funcionalidades dos relatórios disponíveis no sis
identificando, in loco, a vinculação, o desligamento dos programas sociais, bem como 
a modalidade de registro dos atendimentos e prontuário eletrônico. Nesse sentido,  
lançamos mão de estratégias metodológicas na perspectiva de identificar os entraves
no manejo do sistema e superação das dificuldades no âmbito de competência da 
vigilância socioassistencial. Ademais, os “treinamentos” descentralizados permitiram 
conhecer novas demandas advindas da realidade objetiva de trabalho a partir da 

ue prioriza a padronização das informações, considerando, 
essencialmente, as particularidades de cada programa e sua proteção social.

Desse modo, avaliamos que cumprimos o objetivo esperado de acordo com os 
retornos obtidos durante os encontros. 
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úmero de metas disponibilizadas à rede 
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a modalidade de registro dos atendimentos e prontuário eletrônico. Nesse sentido,  
lançamos mão de estratégias metodológicas na perspectiva de identificar os entraves 
no manejo do sistema e superação das dificuldades no âmbito de competência da 
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conhecer novas demandas advindas da realidade objetiva de trabalho a partir da 

ue prioriza a padronização das informações, considerando, 
essencialmente, as particularidades de cada programa e sua proteção social. 

Desse modo, avaliamos que cumprimos o objetivo esperado de acordo com os 
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Os dados sistematizados encontram-se demonstrados nos gráficos abaixo: 
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Gráfico 12 - Fase I. 
Fonte: Coord.TR/Cadastro, Março/2015 
Elaboração: Fernanda Barros 
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Gráfico 13 - Fase II. 
Fonte: Coord.TR/Cadastro, Março/2015 
Elaboração: Fernanda Barros 

 

Os dados revelam que os “treinamentos” tem alcançado, substancialmente, a rede 
privada do SUAS (79%), tendo em vista ser esta a que compõe maior número de 
serviços. 

A fase II, também denominada “treinamentos descentralizados”, conforme 
abordado anteriormente, cumpriu seus propósitos de agendas, número de 
participantes e diálogos mais próximos com os usuários do sistema para melhor 
compreensão das funcionalidades e manejo do mesmo. 
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I Fase 245

II Fase 216

Outros 85

Total de Pessoas

 

Gráfico 14 - Total de Pessoas.  
Fonte: Coord.TR/Cadastro, Março/2015 
Elaboração: Fernanda Barros 

 

Um dos aspectos apontados na composição dos dados é o compartilhamento dos 
computadores no cotidiano de trabalho, o que pode, por vezes, impedir o uso mais 
frequente do sistema. Os dados sobre compartilhamento de computador com outras 
pessoas encontram-se no Gráfico 15. 

62%

37%

1%

Computador compartilhado com outras pessoas

Sim Não Não responderam
 

Gráfico 15 - Computador compartilhado com outras pe ssoas.  
Fonte: Coord.TR/Cadastro, Março/2015 
Elaboração: Fernanda Barros 

 

Frequência de utilização do SIGM 

Os participantes dos “treinamentos” revelam maior frequência de uso 
semanal/diária (64%), todavia chama atenção às previsões para utilização 
quinzenal/mensal (34%), o que pode porventura, trazer algum prejuízo na utilização 
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dos módulos de atendimento e prontuário. O Gráfico 16 apresenta dados sobre a 
frequência de utilização do SIGM. 
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47%
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Mensal Não responderam
 

Gráfico 16 - Frequência de utilização do SIGM. 
Fonte: Coord.TR/Cadastro, Março/2015 
Elaboração: Fernanda Barros 
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Gráfico 17 - Total de Pessoas. 
Fonte: Coord.TR/Cadastro, Março/2015 
Elaboração: Fernanda Barros 

Se tomarmos como referência a média de 300 trabalhadores da rede pública do 
SUAS e 1200 da rede privada como potenciais usuários do Sistema, depreendemos 
que até 2014 atingimos a totalidade dos mesmos nos “treinamentos”. Todavia, 
destacando conforme gráfico II, que 79% são da rede privada do SUAS, onde 
concentram-se a maioria de nossos serviços. 
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Encontros de integração: atendentes de cadastro e 
gestão de benefícios 

Trata-se de projeto iniciado em 26 de novembro de 2010 com o propósito de 
instituir um espaço aos (as) trabalhadores (as) para fortalecimento de ações em 
equipe, enfocando o desempenho do papel profissional com o uso de métodos e 
técnicas as quais propiciam pôr em análise as questões candentes do cotidiano de 
trabalho. 

Durante o ano de 2014 realizamos oito encontros em parceria com a Escola de 
Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS), ocasião em que foram trabalhados 
temas em consonância com o levantamento de expectativas dos participantes e 
planejamento com a Coordenação de Transferência de Renda e Cadastro, Direção e 
assistente social da área de vigilância socioassistencial, supervisoras das equipes de 
atendimento e instrutora da supracitada Escola de Governo. 

Nessa direção, foi realizado debate acerca da política de assistência social 
historicizando sua ruptura com o modelo de assistencialização e a construção de 
concepções e princípios que a colocam no patamar da seguridade social. Desse 
modo, foi possível discorrer sobre a instituição do Sistema Único de Assistência Social 
e a organização dos serviços e programas por níveis de proteção social.  Também 
nesse contexto, debatemos a função social dos programas de transferência de renda, 
especialmente o Programa Bolsa Família – PBF e seus corolários na construção social 
do senso comum. O significado social do Programa na conjuntura do Estado 
neoliberal, expressos na focalização, seletividade dos beneficiários e cumprimento de 
condicionalidades. 

Na sequência, ainda no primeiro trimestre, o encontro foi conduzido com método 
que permitiu visualizar as rotinas de trabalho de cada região/posto de atendimento e 
as interfaces com a gestão de benefícios com vistas a dar conhecimento das 
particularidades e universalidades de cada um. As consignas foram para descrever 
situações do cotidiano de trabalho que considera difícil de enfrentar; o que mais 
chama atenção na região (DAS,CRAS, usuários entre outros) e o que melhoraria 
nessas rotinas de trabalho. 

Dessa forma, as rodas de conversa apontaram para mediações específicas em 
cada posto de atendimento e outras de caráter mais geral que demandam 
aprimoramentos dos processos de trabalho. Todavia, é consenso de que, 
inevitavelmente, é necessário estreitar diálogos com as equipes dos DAS, CRAS, 
Coordenadoria de TR/Cadastro, supervisoras de atendimento e equipes de atendentes 
descentralizados. 

Em consonância com o planejamento das atividades previstas para os encontros, 
passamos a ministrar o curso de atendimento ao público sob a condução da EGDS, 
por meio dos seguintes módulos: 

•Atendimento ao cidadão e introdução a excelência no atendimento; 

•Comportamento gera comportamento; 

•Percepção, Comunicação; 

•Prevenção ao Stress. 
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Interfaces com a Secretaria Municipal de Educação 

Na perspectiva de estreitar o relacionamento institucional no que se refere à 
condicionalidade da frequência escolar aos estudantes beneficiários do PBF, estamos 
realizando tratativas para consolidação de ações que incidam na diminuição dos 
bloqueios de benefícios por descumprimento da citada condicionalidade da educação. 

De um lado, a identificação dos motivos que geram o bloqueio tem provocado a 
Coordenadoria de TR/Cadastro e a Secretaria de Educação para intervenções na 
gestão escolar e aperfeiçoamento dos processos administrativos, sob a 
responsabilidade do interlocutor do PBF na SME. De outro, há necessidade de 
diálogos no âmbito pedagógico com as escolas as quais nos interpelam a refletir 
acerca da concepção educacional e suas relações com a família. 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

Cadastros, Programas e Benefícios. 

- Intermitência da rede de internet, provocando a necessidade de preenchimento de 
cadastro em formulário, com consequente retrabalho da digitação. 

- Dificuldades na confirmação do agendamento tendo como consequências ausências 
das famílias, bem como a desinformação das mesmas em relação aos documentos 
necessários. 

- Houve um decréscimo no acompanhamento familiar realizado pela saúde, o que 
pode ser justificado pela não digitação dos registros de acompanhamento e há ainda 
um significativo número de famílias registradas no SISVAN (sistema utilizado 
especificamente pela Saúde – MS), na condição de não localizadas. 

- No que se refere à condicionalidade da educação, constata-se uma inconsistência no 
registro do motivo das faltas dos estudantes no Sistema Presença. 

- No acompanhamento feito na assistência social, registramos a falha no 
SIGPBF/MDS, impossibilitando a geração de novas senhas para acompanhamento 
familiar no SICON. 

- A não aquisição do veículo adaptado para viabilização do atendimento móvel. 

- Infraestrutura insatisfatória para organização do arquivo físico. 

“Treinamentos” SIGM 

Decorrido o tempo histórico de sua implantação (2006) ainda se faz necessário 
investir nos “treinamentos” para uso do sistema como ferramenta de trabalho. 
Contudo, o atual cenário das tecnologias de informação tem imposto uma diversidade 
de sistemas, os quais tornam compulsória sua utilização, dificultando, assim, o uso 
sistemático dos mesmos, em especial o SIGM. 

Ademais, tivemos uma lacuna de prazo longo na formalização do contrato de 
desenvolvimento do SIGM, que não permitiu em tempo real as adequações 
necessárias. 

Outrossim, relevante apontar as dificuldades e o incipiente uso das ferramentas 
do Sistema nos serviços executados diretamente pela rede socioassistencial pública. 
Aspectos como insuficiência de computadores, instabilidade nos pontos de internet, 
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equipes incompletas de trabalhadores, foram constatados como entraves nesse 
processo. 

Encontros de integração: atendentes de cadastro e g estão de benefícios 

Se de um lado, a experiência de reunir mensalmente, as equipes descentralizadas 
num mesmo espaço, permitiu vivências importantes dos seus cotidianos de trabalho, 
por outro, a realidade mostrou ser necessário instituir espaços regionalizados para 
promover a interação entre os trabalhadores do cadastro com os trabalhadores dos 
serviços (DASs, CRASs), em que estão alocados os postos de atendimento. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

Cadastros, Programas e Benefícios 

• Ampliação dos postos de atendimento, número de trabalhadores e 
supervisores, melhorando a capacidade de atendimento. 

• Ampliação do atendimento telefônico, permitindo a confirmação de agenda. 

• Aprimoramento do sistema de agendamento (GABS). 

• Aquisição de novos computadores e impressoras. 

• Realização de “treinamentos” para os entrevistadores do Cadastro Único 
oferecido pela DRADS Campinas. 

• Estreitamento institucional com a Secretaria Municipal de Educação, para 
encaminhamentos acerca da condicionalidade do PBF. 

“Treinamentos” SIGM 

Cobertura de um maior número de usuários “treinados” para uso do Sistema e a 
interface com a CSAC nas suas atribuições de monitoramento dos serviços. Também, 
ressalta-se de forma positiva, o retorno dos “treinamentos” realizados diretamente nos 
territórios para os usuários do Sistema, estreitando as relações institucionais com os 
serviços descentralizados. 

Igualmente, nessa direção, vale registrar a importância do deslocamento dos 
atendentes aos serviços onde pessoas encontram-se impedidas de acessar os postos 
de cadastro. Essa alternativa proporcionou mais facilidade para o cadastro e 
consequentemente a vinculação dos atendidos nos serviços, dando maior cobertura 
no uso do Sistema. 

Encontros de integração: atendentes de cadastro e g estão de benefícios 

A oferta de cursos voltados para o atendimento ao público propiciou formação em 
serviço e ambiente de diálogos entre os trabalhadores, que se reconheceram nos 
diferentes módulos que trabalharam conteúdos afins. 

Metas para 2015 

Cadastros, Programas e Benefícios 

• Ter efetivada a compra do veículo adaptado para atendimento móvel. 

• Contratação de um digitador. 
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• Aquisição do arquivo deslizante. 

• Elaboração do fluxo de atendimento do cadastro, seguido de manual. 

• Aperfeiçoamento dos processos de trabalho dos teleoperadores para 
confirmação dos agendamentos. 

• Fortalecimento das interfaces com as Secretarias de Saúde e Educação. 

• “Treinamentos” para rede do SUAS com vistas a utilização do SICON. 

• Encontros descentralizados com os atendentes do cadastro e equipes dos 
serviços (CRAS, CREAS e DAS). 

• Ampla divulgação da atualização cadastral e dos “programas usuários”. 

• Operacionalização do Cadastro Único com o Programa de Segurança 
Alimentar e demais “programas usuários”. 

Sistema Integrado de Governança Municipal – SIGM 

• Ajustar a emissão de relatórios, dentre outras funcionalidades, sobretudo com 
os Sistemas da CSAC racionalizando o uso das ferramentas informacionais. 

• Compatibilizar o Cadastro Único Federal - versão 7, com o SIGM. 

• Dar continuidade aos “treinamentos” descentralizados para os usuários com 
login e senha. 

• Ampliar a cobertura de uso do Sistema nos serviços da rede pública do SUAS. 

• Manter o contrato para o desenvolvimento do Sistema. 

• Auditar, sistematicamente, as informações do Sistema. 

3. Coordenadoria de Convênios e Prestação de 
Contas 

Está organizada nos setores de Convênios e Prestação de Contas com as 
seguintes funções: 

• Orientar e capacitar as entidades da rede socioassistencial do Município para a 
utilização dos recursos públicos recebidos, bem como na elaboração da 
prestação de contas; 

• Receber, analisar e dar parecer sobre a prestação de contas dos recursos 
repassados às entidades socioassistenciais, por meio do Fundo Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS) e Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas 
(FMPIC); 

• Fazer a gestão e arquivo dos processos administrativos referentes aos 
repasses de recursos públicos as entidades socioassistenciais; 

• Elaborar, encaminhar e atender eventuais requisições referentes à prestação 
de contas da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, 
junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
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• Instruir e acompanhar os processos de convênios pleiteados e formalizados 
junto ao Governo Federal, bem como junto a outros órgãos públicos que 
repassam recursos por meio do FMDCA; 

• Alimentar os sistemas, providenciar e enviar os documentos preparatórios e de 
prestação de contas, referentes aos recursos repassados Fundo a Fundo, pelo 
Governo Estadual e Federal; 

• Acompanhar a execução financeira e elaborar a prestação de contas dos 
recursos provenientes de convênios; 

• Prestar esclarecimentos aos Conselhos Municipais, quando solicitado. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

Realização de mutirão para análise da prestação de contas do exercício anterior 
(2013), com a colaboração dos profissionais de nível superior (Economista, 
Administrador e Contadora) recém-ingressos do concurso público. Ademais, uma 
equipe de 10 funcionários, contratados por meio da IMA, efetivou as análises dos 
convênios com valores menores. 

Realização de estudos acerca dos processos de trabalho da coordenadoria, para 
subsidiar e fundamentar a solicitação de equipe necessária para esta área, em 
consonância com as exigências dos órgãos de controle. 

Foram desenvolvidas ações de orientações técnicas com capacitações, onde 
foram abordados os assuntos mais complexos, baseados no material recebido das 
entidades via Sistema. 

No período de Julho/2014 a Setembro/2014 foram realizadas 14 capacitações, 
com representantes de 119 entidades. 

A coordenadoria atuou com o montante de 123 entidades (conveniadas e 
subvencionadas), das quais 102 entidades foram conveniadas em 217 
serviços/programas/projetos. 

Os valores repassados estiveram na ordem de R$ 55.159.456,98 por meio de 
Convênios-FMAS e R$ 6.220.673,99 através do FMDCA-Subvenções. 

Demonstramos abaixo dados quantitativos da evolução da análise realizada no 
primeiro semestre de 2014 e balanço anual, até a presente data: 
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Gráfico 18 - Análise Prestação de Contas, FEV-JUL de 2014. 

 

 

 

Gráfico 19 - Análise Prestação de Contas, FEV-DEZ de 2 014. 

No que se refere aos convênios, em 2014 foram apresentados 4 (quatro) projetos 
via Sistema SICONV ao Governo Federal, oriundos de emendas parlamentares nas 
áreas de Igualdade Racial, Juventude e Violência contra a Mulher, conforme descrito 
abaixo: 

- Emenda deputada Janete Pietá – Objeto: Capacitação para Profissionais da 
Rede Pública e de Jovens e Negros – (R$ 168.640,00) 

- Emenda deputada Keiko Ota – Objeto: Equipar o CEAMO (R$ 404.081,43) 
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- Emenda deputado Renato Simões – Objeto: Capacitação de Profissionais 
Violência contra a Mulher (R$ 202.100,00) 

- Emenda deputado Renato Simões – Objeto: Estação da Juventude (R$ 
1.042.424,24) 

Estão em execução 2 (dois) convênios, também oriundos de emendas 
parlamentares: 

- Emenda deputado Guilherme Campos – Objeto: Reordenamento dos Serviços 
de Acolhimento de Crianças e Adolescentes (R$ 113.556,00) 

- Emenda deputado Gabriel Chalita – Objeto: Equipar CRAS Satélite Iris (R$ 
121.000,00) 

Encontra-se em fase de aprovação o projeto de construção do Banco de 
Alimentos de Campinas no valor de R$ 1.650.000,00, recurso do edital 05/2012 do 
MDS. 

Esta coordenadoria participou de capacitação realizada pela Secretaria de 
Administração para conhecimento das novas funcionalidades do Sistema SICONV, 
especialmente com relação a funcionalidade OBTV (Ordem Bancária das 
Transferências Voluntárias), permitindo que toda a movimentação bancária referente 
aos convênios federais seja realizada no Sistema SICONV. 

Com relação as transferências fundo a fundo da esfera federal, foram repassados 
ao município os valores referentes aos pisos e referente a gestão: IGDM- Bolsa 
Família e IGDM-SUAS. 

Realizamos adesões para ampliação e implantação de serviços: 

SCFV, Residência Inclusiva e Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e 
suas famílias, Abrigo Institucional, Casa de Passagem, Piso Social Paulista, Centro 
Dia e Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. 

Os prazos para entrega do Plano de Ação e Demonstrativo Sintético do Governo 
Federal foram atendidos conforme previsto. 

Com relação às transferências fundo a fundo no âmbito estadual, foram 
repassados ao município os valores referentes a Proteção Social Básica, Proteção 
Social Especial e Medida Socioeducativa. 

Os repasses de recursos para os serviços que atendem às Pessoas com 
Deficiência –PCD sofreram alterações no que se refere ao tipo de proteção, constando 
na orientação estadual que devem ser repassados como Proteção Social Básica – 
PSB, e esta Secretaria identificou, por meio da CSAC, os usuários egressos da 
educação que estão em atendimento nas entidades da rede cofinanciada para repasse 
deste recurso. 

Estão em fase de aprovação os projetos de construção do Centro Dia do Idoso e 
emenda parlamentar da deputada Célia Leão para potencialização do SUAS no 
município de Campinas. 

Todas as ações supracitadas no âmbito federal e estadual, como as 
transferências fundo a fundo, as adesões, envio de projetos, elaboração de planos e 
prestação de contas, foram realizadas com apreciação e emissão de parecer do 
Conselho Municipal de Assistência Social. 
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Pontos frágeis avaliados durante a execução das 
atividades 

Prestação de Contas 

Em meados de Dezembro/2013 o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
abriu diversos processos de Tomada de Contas (TC's) com apontamentos da 
prestação de contas de 2012. 

Foram respondidos 43 TC's, sendo que um deles estava relacionado a 85 
entidades, totalizando 128 apontamentos. 

Esse contexto demonstrou a fragilidade dos processos e este fato nos levou a 
reavaliar nossos fluxos de trabalho e a estruturar a coordenadoria no tocante ao 
número de profissionais x demanda de ações e aprimoramento dos processos de 
trabalho. 

Na área de convênios enfrentamos dificuldades acerca da perda de autonomia 
para inserção de propostas no Sistema SICONV, em virtude da sua centralização na 
Secretaria de Administração/Diretoria de Convênios, e não dispomos de estrutura 
necessária para maior captação de recurso, pesquisa de editais, elaboração de 
projetos e acompanhamento de todas as fases de execução dos convênios. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

A composição da equipe com servidores efetivos possibilitou a realização do 
trabalho por técnico de referência, de forma muito próxima às entidades com 
orientação e acompanhamento das prestações de contas sistematicamente, com 
retorno das análises em tempo considerado satisfatório. 

Reuniões semanais possibilitaram uma maior aproximação das áreas, sobretudo 
entre as coordenadorias CSCPC e CSAC, para acompanhamento da execução dos 
convênios das entidades. 

Reuniões com a IMA para especificações do Sistema PDC, visando melhorias e 
novas funcionalidades também possibilitaram maior controle e agilidade no trabalho de 
acompanhamento das prestações de contas. 

Ampliação da equipe com 9 (nove) agentes administrativos concursados, o que 
permitiu que a prestação de contas fosse dividida entre 11 técnicos, conforme o porte 
e a complexidade da entidade. 

Tivemos até 30/04/2014 para prestação de contas do exercício de 2013, e os 
documentos foram enviados no prazo, de acordo com as exigências do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. 

Foi realizado pela Contadora desta área, a análise dos Demonstrativos Contábeis 
das entidades, visando atesto e parecer da perfeita contabilização dos gastos 
realizados com os recursos repassados. 

Mantivemos contato muito próximo com a Diretoria do TCE-SP Unidade Araras 
durante todo o período de análise das contas. 

Pequenas inconsistências ocorreram em algumas entidades que não haviam 
apresentado a prestação de contas no prazo e estes foram sanadas posteriormente. 
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Atualmente, não encontram-se pendências do exercício de 2013 e estamos no 
aguardo das publicações do julgamento destes processos. 

Com relação às prestações de contas mensais de 2014, a análise encontra-se 
95,6% concluída. 

O prazo legal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para apresentação 
das prestações de contas anuais pelas entidades do exercício de 2014 encerrou-se 
em 31/01/2015, sendo que 118 entidades apresentaram os documentos que compõem 
a prestação de contas anual e estão sob análise. 

Resultado de pesquisa com avaliação das entidades acerca da Coordenadoria 
(Tabela 2 e Gráfico 20): 

 

Gráfico 20 - Resultado da Avaliação aplicada às Enti dades da Rede Socioassistencial. 

 

Tabela 2 - Resultado da Avaliação Aplicada às Entida des da Rede Socioassistencial. 
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Desafios e Metas para 2015 

Em 2015, a Coordenadoria recebeu mais 2 (dois) agentes administrativos 
concursados. 

Desta forma, fechando o quadro com a equipe atual composta por 13 (treze) 
técnicos de prestação de contas, 1 (uma) contadora, 1 (um) chefe de setor, 1 (um) 
coordenador, estagiários e patrulheiro. 

Desse modo é relevante o investimento nos processos de trabalho, bem como o 
atendimento a Lei nº 13.019/14 (Marco Regulatório das Organizações Sociais), o que 
nos impõe os seguintes desafios: 

- Integração entre áreas para otimização dos processos, de forma multidisciplinar e 
transversal com envolvimento de várias áreas da SMCAIS. 

- Definição e sistematização do novo fluxo do cofinanciamento 2016, visando atender 
aos requisitos da Lei 13019/14. 

- Especificações das novas funcionalidades do Sistema PDC junto à IMA. 

- Sistematizar o processo para as visitas in loco dos técnicos de prestação de contas. 

- Acompanhamento da execução dos serviços realizados pelas entidades, pela área 
de prestação de contas em conjunto com a CSAC. 

- Capacitação e orientação sistemática às entidades. 

Convênios: 

- Estruturar o setor de convênios, visando maior captação de recursos, pesquisa 
sistemática de editais das diversas áreas, elaboração de projetos e acompanhamento 
de todas as fases de execução dos convênios. 

4. Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle 

A coordenadoria tem por finalidade monitorar e avaliar as ações desenvolvidas 
pela rede socioassistencial do SUAS no município, produzindo dados e sistematizando 
informações que assegurem a qualidade da oferta dos serviços e programas. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

Em 2014, a CSAC realizou o monitoramento sistemático da rede cofinanciada, 
composta por 212 serviços, executados por 100 entidades de assistência social. 

Ademais, realizou o monitoramento de alguns serviços de gestão pública direta, 
porém com menor periodicidade, se utilizando, principalmente, do instrumental on-line. 

Abaixo, demonstrativos que quantificam o processo de monitoramento e 
avaliação. 
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Gráfico 21 - Número de Serviços Cofinanciados Monitorados por Prot eção.

 

 

Tabela 3 - Monitoramento e Visi

Monitoramento in 
loco  

Monitoramento 

510 131

 

Gráfico 22 - Visitas Técnicas e Monitoramentos (%).
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Número de Serviços Cofinanciados Monitorados por Prot eção. 

Monitoramento e Visi tas Técnicas. 

Monitoramento 
Externo  

Monitoramento 
Coletivo  

131 36 202

Visitas Técnicas e Monitoramentos (%).  
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Visitas Técnicas  

202 
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Gráfico 23 - Visitas Técnicas e 

A seguir os gráficos demonstram o monitoramento e avaliação dos programas 
cofinanciados por níveis de proteção e serviços complementares não tipificados.

 

Gráfico 24 - Monitoramento e Visitas Técnicas po

Depreendemos dos dados informados no 
100% das ações de monitoramento e avaliação às entidades cofinanciadas, seja com 
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Visitas Técnicas e Monitoramentos (Mensal). 

A seguir os gráficos demonstram o monitoramento e avaliação dos programas 
cofinanciados por níveis de proteção e serviços complementares não tipificados.

Monitoramento e Visitas Técnicas po r Proteção Social. 

Depreendemos dos dados informados no Gráfico 24, que houve a cobertura de 
100% das ações de monitoramento e avaliação às entidades cofinanciadas, seja com 
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A seguir os gráficos demonstram o monitoramento e avaliação dos programas 
cofinanciados por níveis de proteção e serviços complementares não tipificados. 

 

que houve a cobertura de 
100% das ações de monitoramento e avaliação às entidades cofinanciadas, seja com 
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utilização dos instrumentais de monitoramentos coletivos
com visitas técnicas1. 

Gráfico 25 - Visitas Técnicas e Monitoramento (PSB).

Importante registrar que os programas da proteção social básica apresentam
em número significativamente elevado, pois his
suas atividades no campo da prevenção e na contemporaneidade permanecem as 
demandas do SUAS por ações dessa natureza, de forma complementar e 
territorializada. 

Gráfico 26 - Visitas Técnicas e M

                                        
1 Trata-se de estratégias de monitoramento para melhor atender as múltiplas demandas da rede socioassistencial cofinanciada. 

A perspectiva do monitoramento coletivo vem ao encontro da construção de diálogos entre as entidades, por níveis de proteção e 
territorializadas, quando possível. Monitoramento in loco propicia conhecimento do cotidiano das ações que revelam suas asser
e correções de rumos. Monitoramento externo pode ser por solicitação das entidades, CSAC ou órgãos da gestão com a finalidade
esclarecer dúvidas variadas, tais como planos de trabalho, prestação de contas, entre outras. Visitas técnicas são decorre
demandas oficializadas pelos conselhos e outros meios de controle social. Acompanhamento de instrumental on line (CIPS 
Informações de Programas Sociais), através de informações fornecidas pelos próprios serviços mensalmente, de acordo c
instrumental construído pela CSAC, com a participação dos serviços e outros setores da SMCAIS.

Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

utilização dos instrumentais de monitoramentos coletivos, in loco, externo ou ainda 

Visitas Técnicas e Monitoramento (PSB).  

Importante registrar que os programas da proteção social básica apresentam
em número significativamente elevado, pois historicamente as entidades iniciaram 
suas atividades no campo da prevenção e na contemporaneidade permanecem as 
demandas do SUAS por ações dessa natureza, de forma complementar e 

Visitas Técnicas e M onitoramento (PSEMC). 

                                                
se de estratégias de monitoramento para melhor atender as múltiplas demandas da rede socioassistencial cofinanciada. 

perspectiva do monitoramento coletivo vem ao encontro da construção de diálogos entre as entidades, por níveis de proteção e 
territorializadas, quando possível. Monitoramento in loco propicia conhecimento do cotidiano das ações que revelam suas asser
e correções de rumos. Monitoramento externo pode ser por solicitação das entidades, CSAC ou órgãos da gestão com a finalidade
esclarecer dúvidas variadas, tais como planos de trabalho, prestação de contas, entre outras. Visitas técnicas são decorre
demandas oficializadas pelos conselhos e outros meios de controle social. Acompanhamento de instrumental on line (CIPS 
Informações de Programas Sociais), através de informações fornecidas pelos próprios serviços mensalmente, de acordo c
instrumental construído pela CSAC, com a participação dos serviços e outros setores da SMCAIS. 
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, in loco, externo ou ainda 

 

Importante registrar que os programas da proteção social básica apresentam-se 
toricamente as entidades iniciaram 

suas atividades no campo da prevenção e na contemporaneidade permanecem as 
demandas do SUAS por ações dessa natureza, de forma complementar e 

 

se de estratégias de monitoramento para melhor atender as múltiplas demandas da rede socioassistencial cofinanciada. 
perspectiva do monitoramento coletivo vem ao encontro da construção de diálogos entre as entidades, por níveis de proteção e 

territorializadas, quando possível. Monitoramento in loco propicia conhecimento do cotidiano das ações que revelam suas assertividades 
e correções de rumos. Monitoramento externo pode ser por solicitação das entidades, CSAC ou órgãos da gestão com a finalidade de 
esclarecer dúvidas variadas, tais como planos de trabalho, prestação de contas, entre outras. Visitas técnicas são decorrentes de 
demandas oficializadas pelos conselhos e outros meios de controle social. Acompanhamento de instrumental on line (CIPS – Coleta de 
Informações de Programas Sociais), através de informações fornecidas pelos próprios serviços mensalmente, de acordo com 
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Gráfico 27 - Visitas Técnicas e Monitoramento (PSEAC).

O cofinanciamento aos programas da Proteção Especial de Média e Alta 
Complexidade são demandas do município às entidades para execução dos planos de 
trabalho, de acordo com as diretrizes do SUAS consubstanciados no Plano Municipal 
de Assistência Social. 

Os serviços denominados complementares são cofinanciados pela assistência 
social, contudo, não encontram
diferentes proteções, ainda que com atividades preponderantes em outras políticas 
como saúde e educação (Gráfico 

Gráfico 28 - Visitas Técnicas e Monitoramento (Serviços Complemen tares).

Demais atividades desenvolvidas no âmbito da coordenadoria:

• Apoio técnico ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com a 
elaboração de pareceres técnicos sobre as entidades que pleiteia
nos referidos conselhos;

• Respostas a denúncias referentes a entidades cofinanciadas, oriundas  do 
Disque Denúncia e 156;

• Participação em reuniões de rede, gestão operacional, grupos de trabalho, 
Conselhos municipais (CMAS, CMDCA, CMI e CMPD) e

• Participação em capacitações oferecidas para a rede de serviços;
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Visitas Técnicas e Monitoramento (PSEAC).  

O cofinanciamento aos programas da Proteção Especial de Média e Alta 
Complexidade são demandas do município às entidades para execução dos planos de 

de acordo com as diretrizes do SUAS consubstanciados no Plano Municipal 

Os serviços denominados complementares são cofinanciados pela assistência 
não encontram-se tipificados no SUAS, podendo compor a rede da

diferentes proteções, ainda que com atividades preponderantes em outras políticas 
Gráfico 28). 

Visitas Técnicas e Monitoramento (Serviços Complemen tares).  

ividades desenvolvidas no âmbito da coordenadoria: 

Apoio técnico ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com a 
elaboração de pareceres técnicos sobre as entidades que pleiteia
nos referidos conselhos; 

Respostas a denúncias referentes a entidades cofinanciadas, oriundas  do 
Disque Denúncia e 156; 

Participação em reuniões de rede, gestão operacional, grupos de trabalho, 
Conselhos municipais (CMAS, CMDCA, CMI e CMPD) entre outras;

Participação em capacitações oferecidas para a rede de serviços;
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O cofinanciamento aos programas da Proteção Especial de Média e Alta 
Complexidade são demandas do município às entidades para execução dos planos de 

de acordo com as diretrizes do SUAS consubstanciados no Plano Municipal 

Os serviços denominados complementares são cofinanciados pela assistência 
podendo compor a rede das 

diferentes proteções, ainda que com atividades preponderantes em outras políticas 

 

Apoio técnico ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com a 
elaboração de pareceres técnicos sobre as entidades que pleiteiam inscrições 

Respostas a denúncias referentes a entidades cofinanciadas, oriundas  do 

Participação em reuniões de rede, gestão operacional, grupos de trabalho, 
ntre outras; 

Participação em capacitações oferecidas para a rede de serviços; 



Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

43 
 

• Organização e articulação do Plano Municipal da Rede de Serviços de 
Acolhimento de Crianças e Adolescentes; 

• Acompanhamento da implantação do Programa Apadrinhamento Afetivo, com 
recurso do CMDCA; 

• Organização de duas capacitações para a rede, em parceria com o SESC e 
Instituto Criança é Vida; 

• Apoio na organização dos treinamentos do SIGM para a rede; 

• Elaboração de relatórios e apresentações dos dados de monitoramento para  
secretaria, conselhos municipais e outros órgãos de controle social; 

• Acompanhamento do instrumental on line (CIPS) dos serviços, tabulação e 
divulgação dos dados para a rede de serviços; 

• Execução do processo de cofinanciamento 2015 nas seguintes etapas: 

� apresentação de proposta e cronograma ao CMAS,  

� orientação às entidades acerca do preenchimento do plano de trabalho, 
planilha de custo total e plano de aplicação,  

� organização e participação nas comissões de análise,  

� pactuações com as entidades,  

� elaboração de pareceres,  

� apresentação ao CMAS da proposta de partilha dos recursos,  

� análise e aprovação dos planos de aplicação,  

� contato com as entidades quando da pendência de documentação ou 
necessidade de esclarecimentos de diversas ordens (jurídica, 
documental, metodológica e financeira); 

• Visitas e elaboração de pareceres para fins do CNEAS – Cadastro Nacional 
das Entidades de Assistência Social, a todas as entidades inscritas no CMAS 
(cofinanciadas e não-cofinanciadas); 

• Apoio na operacionalização do banco de dados do Prato Cheio e CENSO 
SUAS, por meio da analista de sistemas que compõe a equipe; 

• Participação nas comissões de análise do CMDCA, para análise dos planos de 
trabalho apresentados pelas entidades; 

• Elaboração dos pareceres de cumprimento do objeto para entrega ao Tribunal 
de Contas; 

• Reuniões de equipe semanais e de planejamento bimestrais. 

 

Tabela 4 e o Gráfico 29, Gráfico 30 e Gráfico 31 a seguir, demonstram as 
atividades em números. 
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Os dados revelam que as reuniões compõe o eixo das atividades preponderantes 
da equipe, seguida das capacitações oferecidas para a rede socioassistencial. 
Todavia, destaca-se que não se trata de capacitação específica para a ár
monitoramento, o que tem sido apontado como necessidade premente da mesma.

Gráfico 29 - Outras atividades da equipe CSAC.

 

Tabela 4 - Totais e Médias de Atividades em 2014.

 

CAPACITAÇÕES 

OUTROS 

REUNIÕES 

SEMINÁRIOS 

TOTAL 2014 
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Os dados revelam que as reuniões compõe o eixo das atividades preponderantes 
da equipe, seguida das capacitações oferecidas para a rede socioassistencial. 

se que não se trata de capacitação específica para a ár
monitoramento, o que tem sido apontado como necessidade premente da mesma.

Outras atividades da equipe CSAC.  

Totais e Médias de Atividades em 2014.  

TOTAL MÉDIA POR TÉCNICO 

112 16 

58 8 

481 69 

1 0 

652 93 
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Os dados revelam que as reuniões compõe o eixo das atividades preponderantes 
da equipe, seguida das capacitações oferecidas para a rede socioassistencial. 

se que não se trata de capacitação específica para a área de 
monitoramento, o que tem sido apontado como necessidade premente da mesma. 
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Gráfico 30 - Outras atividades da Equipe CSAC (Média por Técnico).

Gráfico 31 - Pareceres Técnicos.

Desafios durante a execução das atividades

• Sistema PDC ainda em processo de adequações trazendo algumas 
dificuldades no decorrer das ações do cofinanciamento;

• Ausência de formação continuada para a equipe na perspectiva de aprimorar 
suas ações no que se refere, sobre
indicadores e reflexão crítica sobre o papel do monitoramento;

• Número de técnicos da equipe insuficiente em relação ao número de serviços 
monitorados; 

• Estrutura física de trabalho insatisfatória com destaque a conservação
computadores, mesas, cadeiras, os quais apresentam deterioração pelo tempo 

Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

Outras atividades da Equipe CSAC (Média por Técnico).  

Pareceres Técnicos.  

rante a execução das atividades 

Sistema PDC ainda em processo de adequações trazendo algumas 
dificuldades no decorrer das ações do cofinanciamento; 

Ausência de formação continuada para a equipe na perspectiva de aprimorar 
suas ações no que se refere, sobretudo, ao processo de construção de 
indicadores e reflexão crítica sobre o papel do monitoramento; 

Número de técnicos da equipe insuficiente em relação ao número de serviços 

Estrutura física de trabalho insatisfatória com destaque a conservação
computadores, mesas, cadeiras, os quais apresentam deterioração pelo tempo 
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Sistema PDC ainda em processo de adequações trazendo algumas 

Ausência de formação continuada para a equipe na perspectiva de aprimorar 
tudo, ao processo de construção de 

 

Número de técnicos da equipe insuficiente em relação ao número de serviços 

Estrutura física de trabalho insatisfatória com destaque a conservação dos 
computadores, mesas, cadeiras, os quais apresentam deterioração pelo tempo 
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de uso, além de necessidade de ampliação do serviço de transporte, para 
atender as visitas de monitoramento; 

• Processo de cofinanciamento com prazos curtos em todas as suas etapas, 
acarretando sobrecarga de trabalho com rebatimentos prejudiciais às relações 
interpessoais da equipe. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Monitoramento de 100% da rede de serviços cofinanciada; 

• Cobertura de 100% (115 entidades) de visitas e pareceres técnicos as 
entidades de assistência social inscritas no CMAS;  

• Efetivação de projeto piloto de participação dos usuários no monitoramento e 
avaliação, com aplicação de questionário à rede de medidas sócio educativas; 

• Elaboração de relatório de monitoramento das entidades cofinanciadas, com 
dados do 1º. semestre de 2014, com vistas a subsidiar debates para o  
cofinanciamento 2015; 

• Efetivação de mudança no processo de trabalho do monitoramento na 
Proteção Social Básica, dividindo a referência dos técnicos por território/região; 

• Ampliação da equipe com 1(uma) assistente social; 

• Qualificação do processo de trabalho interno, com prioridade nos 
monitoramentos; 

• Melhoria da integração entre a equipe, com compartilhamento de informações 
e socialização das discussões nas reuniões de equipe, mantidas 
semanalmente; 

• Melhoria no fluxo de informações com a Coordenadoria de Prestação de 
Contas, com visitas às entidades realizadas em conjunto pelos dois setores; 

• Melhoria do fluxo de atuação com outros setores da Secretaria, decorrentes, 
especialmente, do processo de estruturação da área de Vigilância 
Socioassistencial. 

 
Desafios e Metas para 2015 

• Ampliação do projeto de participação dos usuários no monitoramento para 
outras redes; 

• Ampliação do número de técnicos na equipe; 

• Efetivação de processo de educação permanente para a equipe; 

• Melhoria na estrutura de materiais permanentes, computadores e transporte; 

• Processo de cofinanciamento com maiores prazos, definições objetivas das 
competências de cada setor envolvido  e adequação ao Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil; 
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• Estreitamento e planejamento de ações integradas com o DOAS – gestão 
operacional; 

• Continuidade e aprimoramento de fluxo contínuo de troca de informações com 
a Coordenadoria de Prestação de Contas. 

5. Coordenadoria de Projetos Especiais 

A coordenadoria coordena e executa projetos decorrentes de demandas 
circunstanciais, advindas das diferentes esferas de governo, que complementem e/ou 
potencializem as ações da política de assistência social. 

Executa o Programa Municipal JUVENTUDE CONECTADA, o Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, por meio do Sistema S 
(Senai/ Senac) e o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 
– ACESSUAS TRABALHO, por meio de organização da sociedade civil cofinanciada. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

PRONATEC 

O PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego - 
é uma das principais ações do Plano Brasil sem Miséria e tem como público alvo os 
beneficiários dos programas federais de transferência de renda. Tem como objetivo 
garantir acesso à qualificação profissional a população de maior vulnerabilidade social. 
O programa é desenvolvido numa parceria entre o MDS e o MEC e os cursos 
ofertados pelas escolas do Sistema "S" (SENAC, SENAI e SEST/SENAT). O município 
aderiu ao programa no final de 2012. 

No ano de 2014, foram realizados, através do convenio com MDS, a oferta de 
2.388 vagas, para 47 modalidades de cursos Profissionalizantes, sendo no primeiro 
semestre 1763 e no segundo 625. Cursos estes realizados pelas escolas do sistema 
"S". 

Tabela 5 - Dados Senac. 

 Senac 
 1º Sem % 2º Sem % Total  % 
Vagas  261   153   414   
Matriculados  99 38% 122 80% 221 53% 
Aprovados  58 59% 76 62% 134 61% 

Tabela 6 - Dados Senai Roberto Mange. 

 Senai Roberto Mange  
 1º Sem % 2º Sem % Total  % 
Vagas  921   64   985   
Matriculados  855 93,00% 50 78% 905 92% 
Aprovados  576 67% 40 80% 616 68% 

Tabela 7 - Dados Senai Zerbini. 

 Senai Zerbini  
 1º Sem % 2º Sem % Total  % 
Vagas  186   64   250   
Matriculados  184 99% 64 100% 248 99% 
Aprovados  130 71% 43 67% 173 70% 
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Tabela 8 - Dados Senat. 

 Senat  
 1º Sem % 2º Sem % Total  % 
Vagas 395   344   739   
Matriculados  391 99% 340 99% 731 99% 
Aprovados  238 61% 214 63% 452 62% 
 

Tabela 9 - Dados Totais. 

 Total  
 1º Sem % 2º Sem % 1º e 2º Sem % 
Vagas  1763   625   2388   
Matriculados  1529 87% 576 92% 2105 88% 
Aprovados  1002 66% 373 65% 1375 65% 
 

O planejamento e acompanhamento das ações são realizados em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, Secretaria Municipal de Educação e 
coordenação do CEPROCAMP. No decorrer do ano foram realizadas reuniões 
técnicas com a participação das escolas ofertantes dos cursos, dos representantes 
das secretarias responsáveis pela gestão do Programa e com as equipes que atuam 
nos pontos de inscrição, em funcionamento nos DAS, CRAS, CPAT e CEPROCAMP. 

Em maio, realizamos a formatura dos alunos, referente ao primeiro semestre, 
tendo participado aproximadamente 390 alunos dos cursos em andamento. O evento 
contou com a presença de representante do MDS, do Prefeito e demais autoridades. 

ACESSUAS 

Programa de Promoção do Acesso ao mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho 
tem com o objetivo a mobilização das pessoas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e risco social e pessoal, aumentando suas possibilidades de acesso à 
oportunidade de Trabalho e de obtenção de renda, favorecendo a inclusão em cursos 
de qualificação profissional e inclusão produtiva, por meio das ações de diversas 
políticas públicas. 

O programa se desenvolve através da articulação entre as políticas públicas, 
mobilização do público alvo, encaminhamentos dos usuários, quando necessários e, 
monitoramento da trajetória nos cursos de qualificação ofertados. 

A definição das metas está vinculada ao número de vagas disponibilizadas pelo 
MDS/MEC para o Pronatec. Sendo que para 2013 e 2014, a indicação foi de 11.888 
usuários, com meta de mobilização de 5.944 vagas. 

O convênio firmado com MDS para ser realizado pelo município em 2013/2014, só 
iniciou suas atividades em junho de 2014, através da assinatura de convênio com a 
entidade de assessoramento CEDAP. 

Atividades realizadas pela entidade: 

- 32 ações com 12 órgãos da política do Trabalho 

- 160 ações com 38 entidades da rede socioassistencial 

- 61 ações com representantes das políticas públicas de saúde e educação, bem 
como com organizações da rede privada e Sistema "S" 
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- 33 ações educativas conjuntamente com 29 organizações da rede 
socioassistencial, atingindo diretamente 1.461 pessoas e, indiretamente, 15.381 
pessoas.  

- 31 encaminhamentos 

- 181 pessoas acessadas através de busca ativa (correspondência) 

- 4 ações para divulgação de cursos e vagas ofertadas, acessando 150 pessoas e 
504 folhetos distribuídos. 

- 117 entrevistas realizadas de monitoramento da trajetória. 

- Realização de georreferenciamento do público prioritário das regiões Sul, 
Sudoeste e Noroeste de Campinas. 

Anterior ao convênio foram realizados 15.343 divulgações e orientações, pelas 
equipes dos CRAS, principalmente em ações de acolhimento e referenciamento. 

Desafios durante a execução das atividades 

PRONATEC e ACESSUAS 

- Falta de critérios estabelecidos e transparentes para a definição do número de vagas 
ofertadas pelo programa para os municípios, levando em consideração critérios como: 
número de habitantes, porte ou vocação do município, entre outras possibilidades. 

- Atraso na definição das vagas a serem ofertadas, dificultando planejamentos das 
ações. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

PRONATEC 

Das 2.388 vagas ofertadas nos cursos,  88% foram preenchidas, com matrículas 
efetivadas. 

ACESSUAS 

Efetivação do convênio com o CEDAP, permitindo a execução do Programa e 
mobilização do público prioritário da Assistência Social para acesso aos cursos 
ofertados pelo PRONATEC. 

Desafios e Metas para 2015 

PRONATEC 

Liberação pelo MDS/MEC das 3.610 vagas de cursos solicitados pelo município. 

ACESSUAS 

Renovação de convênio para continuidade das atividades de mobilização e 
acompanhamento do público prioritário ao longo do ano. 

Programa Juventude Conectada 
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OBJETIVO DA ATIVIDADE 

A Formação continuada dos bolsistas do Programa Juventude Conectada consiste 
em um processo pedagógico de atividades, norteadas pela perspectiva metodológica 
da educação participativa e não formal, que se propõe a: 

• Construir o conhecimento coletivo, de autodeterminação dos sujeitos no 
processo de aprendizagem, tendo em vista a sua autonomia, construção do 
projeto de vida e identidade. 

• Oportunizar um espaço reflexivo e problematizador das diferentes questões 
relativas ao desenvolvimento, pertencimento e apropriação de novas 
tecnologias e da cultura digital. 

• Desenvolver a prática da cidadania, o respeito às diversidades, valores sociais, 
participação social e comunitária. 

Com vistas a atender os objetivos dispostos acima, a proposta está formulada em 
três módulos compostos por temas que se complementam: 

MÓDULO INFORMÁTICA/TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMU NICAÇÃO/ 
CULTURA DIGITAL 

Neste módulo, no ano de 2014, foram realizadas oficinas de informática básica, 
sistema Linux, novas ferramentas como Wordpress, Vídeo, Programa de TV, Redes 
Sociais entre outras, proporcionando vivências com as novas ferramentas de inclusão 
digital. Como atividades complementares os bolsistas participaram no 3º Fórum de 
inclusão Digital de Campinas/Unicamp e da 11ª Semana de Inclusão Digital 2014 
oferecida pelo CDI, além de uma oficina com representantes do MOZZILLA BRASIL, 
Participaram de capacitação para orientação das entidades do programa Acessuas / 
CEDAPE, capacitação de técnicas de jornalismo e ferramentas de comunicação 
comunitária para a criação de Agência Livre. 

 

 

Tabela 10 

Eixo s Módulos Programados em 
2014 

Informática/TIC/Cultura Digital  - Novas Mídias Digitais 

- Novas Redes Sociais 

- Comunicação na sociedade 
do conhecimento 

- Cobertura colaborativa e os 
recursos áudiovisuais 

  

  

 



Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

51 
 

MÓDULO GESTÃO DE TELECENTROS 

Para este módulo foram abordados os seguintes aspectos: funcionamento dos 
telecentros, compreensão do papel de educador como multiplicador de conteúdos 
formativos nos telecentros, de forma que haja disseminação na comunidade das 
práticas de cultura digital, bem como, fomentar e estimular os mesmos para o uso e a 
troca de informações através da rede de internet (acesso livre), organização de 
oficinas, relatórios pertinentes ao programa – elaboração e envio, e também foram 
realizadas visitas regulares para orientar os bolsistas e os coordenadores em suas 
dificuldades pontuais e específicas do telecentro. 

Tabela 11 

Gestão Telecentro 

Ampliar a interlocução com os 
coordenadores locais em visitas; 

Realizar reuniões para suporte entre 
coordenadores e bolsistas; 

Funcionamento dos telecentros, 
compreensão do papel de educador, no 
processo de aprender e ensinar, no 
processo de organização das oficinas e dos 
relatórios pertinentes ao programa – 
elaboração e envio. 

Apropriação e responsabilizações, nas 
atividades do telecentro; 

Retomada durante o ano das regras; 

Retomada e discussões referente às 
dificuldades, encontradas no telecentro 

 

 

MÓDULO CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

No Módulo Cidadania abordamos questões sociais e políticas, fortalecimento de 
vínculos, direitos e deveres, concepção de cidadania, legislação e normas. Além de 
pautas transversais como: Mobilidade Urbana, Teoria Geral do Estado e Cidadania, 
Auto Conhecimento, Visita Mata Santa Genebra, Mediação de conflitos, Prevenção ao 
álcool e drogas, Ouvidoria, Políticas públicas de/para/com Juventude, Idosos, 
Mulheres, Igualdade Racial, Diversidades, Criança e adolescentes e Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS. 

Tabela 12 

Cidadania/ Desenvolvimento 

1.      Oficina Mangá; 

2.      Direitos Humanos; 

3.      Violência Urbana; 

4.      Cotas raciais versus Inclusão; 
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5.      Diversidade sexual e Sexualidade; 

6.      Violência sexual contra crianças e adolescentes; 

7.      Violência doméstica; 

8.      Pessoa Idosa 

9.      Saúde Mental 

10.  Combate a Violência nas ruas 

11.  Políticas Públicas 

12.  Qualidade de Vida 

13.  Diversidade Religiosa 

 

CARGA HORÁRIA 

Os jovens bolsistas desenvolvem atividades no período de contra turno escolar 
com carga horária total de 20h/semanais sendo, 16h/semanais nos telecentros e 
4h/semanais dedicadas à formação continuada. 

A carga horária total executada na formação no ano de 2014 foi de 194h/ano 
contando com 48 encontros como apresenta o quadro abaixo: 

Tabela 13 

INFORMÁTICA/TIC/CULTURA DIGITAL  82 h 42,20% 

GESTÃO DE TELECENTROS 20 h 10,40% 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 92 h 47,40% 

TOTAL 194 h 100% 

CAPACITAÇÃO INICIAL – INGRESSO DE BOLSISTAS 

Com o ingresso de novos bolsistas no mês de Junho/14 realizamos um período de 
formação inicial, com abordagem nos três eixos, com o objetivo de prepará-los 
introdução ao programa, num total de 20 horas. A partir de novembro, os novos 
bolsistas passaram a integrar a formação regular. 

Tabela 14 

INFORMÁTICA/TIC/CULTURA DIGITAL 20h 50% 

GESTÃO DE TELECENTROS 10h 25% 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10h 25% 

TOTAL 40h 100% 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A metodologia Paulo Freire, norteada pela educação participativa não formal na 
construção coletiva do conhecimento, que foi proposta e desenvolvida na formação 
continuada, favoreceu a participação dos bolsistas e potencializou os saberes de 
todos, possibilitando, a partir de seus talentos, que se desenvolvam como sujeitos 
autônomos e contribuam para o desenvolvimento dos colegas. 

À luz dos aspectos acima mencionados, e considerando o planejamento de 
atividades formativas para 2014, bem como, as propostas desenvolvidas em parcerias 
colaborativas, e o resultado da avaliação dos bolsistas, concluímos que o programa 
proposto e executado atingiu satisfatoriamente seu propósito, mesmo com a 
programação sofrendo alterações devido a eventos como a Copa do Mundo, Feriados 
entre outros.  

Com as práticas de inclusão digital e o desenvolvimento de autonomia do jovem, 
percebemos grandes avanços quanto ao crescimento pessoal e social dos jovens 
bolsistas, contribuindo para que se efetivasse a proposta de Protagonismo juvenil e de 
Inclusão Social. 

Ao capacitarmos os jovens bolsistas para orientar e atender a comunidade, no 
que diz respeito à realização do acesso livre e oficinas no campo da cultura digital, 
constatamos que nem todos possuem habilidades para replicar os conhecimentos 
adquiridos nos telecentros, portanto, a equipe técnica deverá avaliar e promover 
alterações, de acordo com as necessidades apontadas durante a permanência dos 
jovens no programa. 

Os bolsistas, em sua grande maioria, superaram as dificuldades iniciais quanto à 
dinâmica envolvida nas atividades: acesso livre, oficinas básicas de informática e 
gestão do telecentro.  Gradativamente, foram assumindo o papel de multiplicadores de 
conteúdos de cultura digital na comunidade em que se encontram os telecentros, 
porém de forma insatisfatória, de acordo com o decréscimo de atendimento, 
demonstrado nos relatórios mensais. Apesar de termos um número maior de bolsistas 
em relação ao ano anterior, tivemos alguns telecentros desativados, um durante o ano 
e outros em períodos distintos. Ainda assim, isto não justifica o decréscimo. Desta 
forma concluímos que dificuldades pontuais e individuais necessitam ser mais bem 
trabalhadas, pois percebemos que alguns não conseguem se apropriar do programa, e 
com dificuldades de cumprir, o mínimo proposto. Porem ressaltamos que em relação 
ao ano anterior, percebe-se que os bolsistas tiveram maior dificuldade de apropriação 
e responsabilização em relação às atribuições no programa, questão que necessita 
ser mais bem avaliada para intervenção e recuperação de índice e melhoria no 
atendimento aos usuários, para o qual estamos planejando ações de intervenções, 
para que os jovens bolsistas possam amadurecer dentro do processo. 

Muitos possuem os conhecimentos e dominam os conteúdos para o 
desenvolvimento das Oficinas Básicas, mas a dificuldade de alguns está no processo 
ensino-aprendizagem, ou seja, na apropriação de uma metodologia que os auxiliem na 
prática (didática) de multiplicadores dos conteúdos nas oficinas de informática básica. 

Para trabalhar esta dificuldade, realizamos a socialização das ações 
desenvolvidas nas oficinas, com a troca de experiências entre os bolsistas com mais 
tempo no programa e os mais novos, com simulação de situações para que as 
vivenciem, discutam e proponham novas soluções numa ação facilitadora nesse 
processo de formação de multiplicadores de conteúdo. 

Alguns bolsistas já com certa facilidade para atuar como multiplicadores 
desenvolvem metodologia própria para atender usuários que não tem nenhuma 
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familiaridade com a informática, sugerindo anotar passo a passo os comandos que 
posteriormente são encaminhados por email, facebook ou blog, com orientações que 
permitem aos usuários realizar atividades de reforço em suas residências.  

Entretanto, para realizarmos a formação na área de tecnologia da informação, não 
contávamos na equipe com formador com este perfil, contávamos apenas com 
parceiros que oferecem, pontualmente, oficinas utilizando estas ferramentas, mas que 
não acompanhavam sua implementação e desenvolvimento nos telecentros, cabendo 
a equipe gestora. O que foi solucionado no início de 2015 com a transferência de uma 
Pedagoga para o programa. 

Com relação a infraestrutura - computadores - trabalhamos em parceria com a 
IM@ que nos fornece o apoio técnico e de conectividade necessário para manter os 
telecentros aptos para atendimento. 

Com a publicação da Lei 14.853, em 16 de julho de 2014, para além de propor 
ampliar o atendimento na área de Tecnologia da Informação, criou-se um comitê 
gestor, envolvendo as secretarias de Educação/FUMEC, Assistência, Cultura, 
Deficiente, EMDEC e IMA, com a co-responsabilidade de pensar o programa, o que 
contribuiu para uma maior reflexão, para podermos  melhorar e atingir seus objetivos.  

Monitoramento e acompanhamento da rede de telecentr os:  

O acompanhamento foi regularmente efetuado, através de visitas, pelas técnicas 
disponíveis, verificando a dinâmica do telecentro, acessos e oficinas, e orientando as 
dificuldades apontadas pelos bolsistas. Dificuldades apresentadas pelo bolsista, pela 
coordenação do espaço, ou pela estrutura física estabeleceram estratégias de 
atendimento por parte da equipe para atender as propostas estabelecidas pelo 
Programa. 

A avaliação dos dados dos relatórios mensais de acesso e oficina foi outro 
elemento que pode direcionar as estratégias que foram desenvolvidas no telecentro 
juntamente com o bolsista, para atender as peculiaridades de cada telecentro. 

Em anexo, seguem gráficos que elucidam o desenvolvimento do Programa ao 
longo de 2014. 

 

Acesso Livre e Oficinas em 2014. 

Iniciamos o ano de 2014, com um quadro de 54% dos bolsistas em relação ao 
numero ideal de 120 bolsistas, conforme o previsto na estrutura do programa. 

No mês de outubro ocorreu o desligamento de dez bolsistas que concluíram os 
dois anos limites de permanência no programa, além do desligamento de 12 bolsistas 
pelo processo natural de desistência: ingresso na faculdade, no mercado de trabalho, 
entre outras.  

Terminamos o ano com um quadro de 27,5% de bolsistas, com previsão de novo 
processo seletivo para início de março, com o objetivo de preencher as vagas 
remanescentes. 

Durante este ano também tivemos mudanças de estrutura e funcionamento, mais 
precisamente em 16 de julho/2014, onde o programa deixou  de ser o Jovem.com e 
passou a ser denominado Juventude Conectada, com a proposta se ampliar o 
atendimento na área de Tecnologia da Informação. 
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A seguir demonstraremos os dados estatísticos de atendimento à população pelo 
programa durante o ano de 2014. 

 

Gráfico 32 

 

Gráfico 33 
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Gráfico 34 

 

Gráfico 35 

6. Sistematização das Informações 

Área responsável pela organização, sistematização de dados socioterritoriais, 
fornecer subsídios para construção de indicadores, apresentar estudos e elaborar 
fluxos nas redefinições dos processos de trabalho. 

Processos de Trabalho 

De forma sucinta, a gestão por processos corresponde a um conjunto de 
procedimentos administrativos que visam identificar e aperfeiçoar os fluxos de 
trabalho, as interfaces entre diferentes áreas e os métodos e organização empregados 
no ambiente administrativo. Diversos métodos são utilizados para esta finalidade. O 
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Gráfico 36 apresenta um método de análise de processos (BPM 
Management), o qual apresenta interes

Aplicando a metodologia proposta, diversos processos de trabalho puderam ser 
analisados, e os produtos destes estudos serão apresentados a seguir de forma 
resumida. 

Gráfico 36 - Gestão por Pro cessos, BPM. 
Elaboração: Paulo Arce 

 

Análise de Processos de Trabalho na Coordenadoria S etorial de Convênios e 
Prestação de Contas (CSCPC)

A CSCPC é uma área que por sua finalidade, apresenta grande volume de 
trabalho. Principalmente devido a duas ativida
contas das entidades cofinanciadas e o atendimento às requisições do Tribunal de 
Contas. Assim, em determinados períodos, a equipe da CSCPC encontrava
sobrecarregada em suas atividades. Aplicando a metodologia apresent
36, foi possível traçar o diagnóstico deste problema, o qual apontava para um 
subdimensionamento da equipe de técnicos de Prestação de Contas. Para modelar o 
problema e estimar o número correto de técnicos necessári
um controle diário do trabalho realizado pelos técnicos por meio da tabulação dos 
dados em MS Excel, e posteriormente foi aplicada uma análise estatística dos dados 
tabulados. O resultado do estudo permitiu realizar o adequado di
número de técnicos e serviu como base para a contratação de novos técnicos para o 
setor. 

O resultado deste trabalho é notório e a partir de sua implementação o setor se 
encontra com um volume de trabalho adequado a cada técnico, contribuin
aumentar a eficácia do trabalho e dos resultados. 
que descreve as principais atividades da CSCPC
O Gráfico 38 apresenta o mapea
análises da prestação de contas na CSCPC.

Otimização
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apresenta um método de análise de processos (BPM – Business Process 
Management), o qual apresenta interessantes resultados em sua aplicação.

Aplicando a metodologia proposta, diversos processos de trabalho puderam ser 
analisados, e os produtos destes estudos serão apresentados a seguir de forma 

cessos, BPM.  

Análise de Processos de Trabalho na Coordenadoria S etorial de Convênios e 
Prestação de Contas (CSCPC)  

A CSCPC é uma área que por sua finalidade, apresenta grande volume de 
trabalho. Principalmente devido a duas atividades básicas: a prestação mensal de 
contas das entidades cofinanciadas e o atendimento às requisições do Tribunal de 
Contas. Assim, em determinados períodos, a equipe da CSCPC encontrava
sobrecarregada em suas atividades. Aplicando a metodologia apresent

, foi possível traçar o diagnóstico deste problema, o qual apontava para um 
subdimensionamento da equipe de técnicos de Prestação de Contas. Para modelar o 
problema e estimar o número correto de técnicos necessários no setor, foi realizado 
um controle diário do trabalho realizado pelos técnicos por meio da tabulação dos 
dados em MS Excel, e posteriormente foi aplicada uma análise estatística dos dados 
tabulados. O resultado do estudo permitiu realizar o adequado dimensionamento do 
número de técnicos e serviu como base para a contratação de novos técnicos para o 

O resultado deste trabalho é notório e a partir de sua implementação o setor se 
encontra com um volume de trabalho adequado a cada técnico, contribuin
aumentar a eficácia do trabalho e dos resultados. O Gráfico 37 mostra o fluxograma 
que descreve as principais atividades da CSCPC, na análise de prestação de 

apresenta o mapeamento e diagnóstico do acúmulo de pendências nas 
análises da prestação de contas na CSCPC. 

Análise e 
Diagnóstico

Modelagem

Padronização e 
Execução

Monitoramento

Otimização
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Business Process 
santes resultados em sua aplicação. 

Aplicando a metodologia proposta, diversos processos de trabalho puderam ser 
analisados, e os produtos destes estudos serão apresentados a seguir de forma 

 

Análise de Processos de Trabalho na Coordenadoria S etorial de Convênios e 

A CSCPC é uma área que por sua finalidade, apresenta grande volume de 
des básicas: a prestação mensal de 

contas das entidades cofinanciadas e o atendimento às requisições do Tribunal de 
Contas. Assim, em determinados períodos, a equipe da CSCPC encontrava-se 
sobrecarregada em suas atividades. Aplicando a metodologia apresentada no Gráfico 

, foi possível traçar o diagnóstico deste problema, o qual apontava para um 
subdimensionamento da equipe de técnicos de Prestação de Contas. Para modelar o 

os no setor, foi realizado 
um controle diário do trabalho realizado pelos técnicos por meio da tabulação dos 
dados em MS Excel, e posteriormente foi aplicada uma análise estatística dos dados 

mensionamento do 
número de técnicos e serviu como base para a contratação de novos técnicos para o 

O resultado deste trabalho é notório e a partir de sua implementação o setor se 
encontra com um volume de trabalho adequado a cada técnico, contribuindo para 

mostra o fluxograma 
, na análise de prestação de contas. 
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Entidade Recebe 
primeira parcela do 

Cofinanciamento

Cadastro de: 
Fornecedores e 

Convênios

Lançamento de 
Repasses

Entidade envia 
prestação de contas 

do mês 
(comprovantes)

Análise da 
Prestação de Contas 
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Mês Finalizado
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Não
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Gráfico 37 - Fluxograma Resumido da Análise de Prest ação de Contas. 
Elaboração: Paulo Arce 
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Entidade recebe 
primeira parcela

Entidade lança 
prestação de contas 

do mês 
(comprovantes) - 

JANEIRO

Técnicos da CSCPC 
analisam a 

prestação de contas 
enviada de JANEIRO

Mês de JAN está 
OK?

JAN Finalizado

JAN Pendente

Entidade lança 
prestação de contas 

do mês 
(comprovantes) - 

FEVEREIRO

Não

Sim

Técnicos da CSCPC 
analisam a 

prestação de contas 
enviada de 

FEVEREIRO e de 
JANEIRO se esta 
estiver Pendente

Mês de FEV está 
OK?

FEV Finalizado

FEV PendenteNão

Sim

RETRABALHO

Entidade lança 
prestação de contas 

do mês 
(comprovantes) - 

DEZEMBRO

Técnicos da CSCPC 
analisam a 

prestação de contas 
enviada de 

DEZEMBRO e de 
todos os meses 
anteriores que 

estiverem 
Pendentes

Mês de DEZ está 
OK?

DEZ Finalizado

DEZ PendenteNão

Sim

RETRABALHO

Este procedimento se repete 
para todos os meses do convênio 

• O acúmulo de Pendências nas prestações de contas de 
cada mês leva a um exaustivo Retrabalho, pois em cada 
mês, deve-se analisar a prestação do referido mês, mais 
as Pendências de todos os meses anteriores.

• Este problema foi abordado aumentando a equipe 
técnica da CSCPC de modo a distribuir mais o trabalho, e 
fornecendo treinamentos às Entidades de modo a 
qualificar a prestação de contas, buscando diminuir o 
número de pendências.

 

Gráfico 38 - Fluxograma de mapeamento e diagnóstico  do acúmulo de pendências na CSCPC. 
Elaboração: Paulo Arce 
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Análise de processos de trabalho do CMPCA 

O CMPCA compõe a rede de proteção social especial de alta complexidade como 
serviço de acolhimento institucional – SAI, para crianças e adolescentes e, em virtude 
da natureza do seu atendimento ininterrupto, apresenta métodos de trabalho 
específicos. 

O problema a ser analisado era o de encontrar a melhor forma de dispor a escala 
de trabalho dos funcionários, de modo a atender a criança/adolescente 
adequadamente e, ao mesmo tempo, otimizar a escala, trabalhando com o número 
ideal de funcionários que fosse capaz de atingir os dois objetivos. 

A NOB-RH do SUAS estabelece as diretrizes que padronizam este serviço. Dentre 
estas diretrizes estão estabelecidos os critérios mínimos de quadros de funcionários 
para determinada capacidade de usuários. Partindo desta orientação foi possível 
estabelecer a equipe de funcionários necessários para atender a NOB e definir os 
critérios de composição da escala. 

Este trabalho foi descrito na forma de artigo científico (Arce, 2015) e publicado no 
Congresso Nacional de Matemática Aplicada 2014 – CNMAI 2014. Conforme é citado 
no artigo, trata-se de uma publicação pioneira na área, que relaciona pesquisa 
operacional aplicada ao serviço social. 

Análise de processos de trabalho do Cofinanciamento  

O cofinanciamento das entidades socioassistenciais da rede privada do SUAS tem 
se apresentado como um processo crítico na SMCAIS. Diversos fatores levam a isto: 
grande volume de trabalho, necessidade de integração de todas as áreas, atribuição 
de responsabilidades em diversos setores, entre outras.   

Embora possam ser elencadas diversas propostas visando aumentar a eficácia do 
processo, em 2015 o cofinanciamento sofrerá grandes alterações em seu fluxo, devido 
à entrada em vigor da lei 13.019/2014 que corresponde ao Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil. 

O aprendizado e o diagnóstico traçados para o cofinanciamento 2015 serão 
utilizados como base para as propostas de organização do cofinanciamento 2016. O 
processo de trabalho das atividades estruturantes do cofinanciamento está 
materializado no fluxograma do Gráfico 39. 

Análise dos processos de trabalho da CSAC 

A CSAC nas suas funções de monitoramento e avaliação prescinde de 
instrumentais próprios, os quais devem ser o mais objetivos e eficazes possíveis. 

Visando atender a este requisito, no ano de 2014 foi realizada uma revisão destes 
instrumentais, buscando eliminar excessos, tornar as questões mais objetivas, de 
modo que os dados obtidos no monitoramento revelem estatísticas importantes para 
uma adequada compreensão do funcionamento dos serviços cofinanciados. 

Estudo de Padronização de Custos dos Serviços Socio assistenciais 

O custo dos serviços cofinanciados, bem como os valores transferidos são pontos 
críticos para o SUAS em Campinas. Nesse sentido, foi realizado um estudo de custos 
utilizando como piloto, o serviço Casa Lar. 

O estudo apresentou como produto uma planilha padrão que será descrita a 
seguir. 
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Primeiramente, divide-se o custo em três grandes áreas: custos de RH, custos de 
materiais de consumo e custos de encargos. 

Na área de custos de RH, utilizou-se a relação da NOB-RH do SUAS como 
referência para o dimensionamento das equipes em função ao número de usuários. 
Os salários utilizados como referência para cada cargo foram obtidos a partir do 
CAGED. 

Na área de custos de materiais de consumo utilizou-se o estudo de orçamento 
familiar do IBGE, 2010, o qual apresenta a composição média dos gastos familiares 
em subgrupos de materiais de consumo, e com uma divisão por regiões do país. Para 
atualizar os valores obtidos aplicou-se o reajuste da inflação. 

Por fim na área de encargos, os mesmos foram calculados para duas situações: 
com ou sem isenção. 

Ressalta-se a importância e assertividade da metodologia empregada, 
principalmente no que diz respeito ao uso da NOB-RH, e do uso de índices públicos 
(CAGED e IBGE) na composição dos custos. Estes aspectos foram reforçados no 
MROSC (lei 13019/14). 

A seguir, apresenta-se um quadro resumo das atividades de análise de processos 
em 2014: 

Tabela 15 - Resumo das atividades de Análise de Proc essos em 2014. 

Setor Atividades e Resultados 

Coordenadoria Setorial de Convênios e Prestação 
de Contas (CSCPC) 

Controle do trabalho de análise da prestação de 
contas das entidades cofinanciadas. 

Realização de novo dimensionamento de equipe 
de trabalho para o setor, baseado no controle 
realizado, permitindo melhor distribuição do 
trabalho. 

Centro Municipal de Proteção à Criança e ao 
Adolescente 

Proposta de adequação do quadro de funcionários 
às diretrizes contidas na NOB-RH/SUAS. 

Análise das escalas de trabalho do abrigo. 

Dimensionamento da equipe de trabalho. 

Cofinanciamento Mapeamento do processo de cofinanciamento. 

Proposta de cronograma para o cofinanciamento 
do atual exercício (2015). 

Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle Mapeamento dos processos de trabalho com o 
cofinanciamento. 

Revisão dos instrumentais de monitoramento. 

Estudo de Padronização dos Custos de Serviços Proposta de modelo de custo dos serviços 
socioassistenciais visando à padronização dos 
custos cofinanciados no município de Campinas. 
Utilizou-se como piloto, o serviço Casa-lar. 
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Declaração de 
Vantajosidade 

Econômica

Análise e aprovação 
do Regulamento de 

Compras

Publicação da 
Resolução 

(Chamamento)

Entidade elabora 
plano de Ação (PDC)

Comissão de Análise

Entidade entrega 
documentação 

Impressa

Parecer técnico da 
Comissão de Análise

Análise dos 
Documentos 

Recebidos

Pactuação

Aprovação da 
Partilha no CMAS

Publicação da 
Partilha no DOM

Entidade elabora 
Plano de Aplicação 

(PDC)

Análise do Plano de 
Aplicação

Aprovação do 
Comitê Gestor

Solicitação de 
Compra no SIM

(E demais 
procedimentos 
orçamentários)

Autorização da 
Despesa (Publicação 

no DOM)

Manifestação de 
Regularidade do 

Processo

Formalização dos 
Contratos (colher 

assinaturas)

Envio dos Contratos 
ao Setor de 

Formalização

Publicação do 
Extrato dos 

Contratos no DOM

Emissão da Nota de 
Empenho

Pagamento à 
Entidade

Parecer de 
aprovação do RC

 

Gráfico 39 - Fluxograma resumido das atividades do Cofinanciamento (anterior ao MROSC). 
Elaboração: Paulo Arce 
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Relatório de Informações Sociais – RIS 

Organização e elaboração do Relatório de Informações Sociais (RIS) do 
município, por meio de dados públicos consultados nos sites oficiais do IBGE, PNAD, 
Caixa Econômica Federal, MDS e PMC. O relatório foi dividido de acordo com as 5 
macrorregiões da assistência social, sendo elas Norte, Noroeste, Leste, Sul e 
Sudoeste, sendo que cada uma possui estrutura semelhante, contendo 
contextualização dentro da realidade do município; breve caracterização das políticas 
públicas (saúde, educação, cultura e esportes); características da população; dados 
referentes a política de assistência social e dados dos programas, benefícios e 
serviços da assistência social. 

Lançamento dos dados do censo SUAS 2014 (questionários dos CRAS, CREAS, 
Centro POP, Unidades de Acolhimento, Centros de Convivência e Gestão Municipal) e 
sistematização dos dados do censo SUAS 2013 (CRAS, CREAS, Centro POP e 
Unidades de Acolhimento). 

Apoio Estatístico 

Consultoria em estudo realizado pela Diretoria de Segurança Alimentar para 
questionários aplicados às famílias que recebem cesta básica visando 
recadastramento e construção de base de dados para estudos futuros (2º 
semestre/2014); estudos para o perfil do idoso em Campinas (abril a maio/2014); 
descrição e elaboração da base de dados acerca dos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, após aplicação de questionários fornecidos pelo DOAS 
(Abril/2014); pesquisa de pessoas e domicílios do entorno do Aeroporto de Viracopos 
(maio/2014); apoio no estudo de custos para Casas-Lares em Campinas visando 
subsidiar o cofinanciamento (Junho a Julho/2014); levantamento de informações, 
regionalizadas, do Cadastro Único para Programas Sociais de analfabetos com 15 
anos ou mais em Campinas. 

Tabela 16 - Resumo do Apoio Estatístico. 

Dados Modo Detalhamento Periodicidade Atividades 

Censo SUAS/PMAS 
- Documentos 

• Questionários 
eletrônicos 

• CRAS, Centro POP, 
CREAS, 
Acolhimento, SCFV 
dos Centros de 
Convivência 

Anual 
Set a Dez 

• Utilização do CIPS 
para questionários 
eletrônicos 

• Censo SUAS - 
MDS 

• Arquivamento de 
questionários 

 

Folha de Pagamento • Arquivo Excel 
• DAS e CRAS por 

Bairro 

• Programas de 
Transferência de 
Renda 

• Histórico/Indicadores 

Mensal • Atualização de 
bairros 

• Planilhas por 
região 

 

Descumprimento • Arquivo Excel 
• DAS e CRAS por 

Bairro 
• Envio para 

regiões 

• Motivos / Efeitos 
• Histórico/Indicadores 

Bimestral • Atualização de 
bairros 

• Planilhas por 
região 
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Benefício de 
Prestação 
Continuada - BPC 

• Arquivo Excel 
• DAS e CRAS por 

Bairro 

• Espécie / Situação 
do Benefício 

Trimestral • Atualização de 
bairros 

• Base para estudos 
/ utilização por 
região 

 

Averiguação • Arquivo Excel 
• Bairro 

• DAS/CRAS/Bairros 
• NIS/Nome 

Esporádica • Atualização de 
bairros 

• Planilhas por 
região 

 

Cadastro Único • Download MDS • Base para estudos 
• Indicadores e 

relatórios 

Demanda • Download 
• Layout 
 

Boletim MDS - 
SUAS 

• Download MDS • Modelo de Relatório 
aplicado a Campinas 

 

Demanda • Utilização de 
parâmetros e 
modelos de 
relatórios 

 

Censo SUAS 
anteriores 

• Censos anteriores 
 

• Histórico/Indicadores 
• Questionário on-line 

Demanda • Download 
• Access/Excel 
 

Censo 2010 IBGE • Arquivo Excel • Dados do Censo 
2010 para o 
município de 
Campinas / Estado / 
Brasil 

Demanda • Base para estudos 
/ utilização em 
estudos locais 

 

 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

Análise de Processos de Trabalho 

A análise de processos apresenta grandes desafios. Primeiramente, é inerente ao 
trabalho de análise de processos a indicação de mudanças de fluxos de trabalho. Isto 
pode, por vezes, encontrar resistência de quem compõe o processo. A mudança de 
fluxos de trabalho deve ser trabalhada considerando não apenas os fluxos ótimos 
como também os desvios iniciais que podem ocorrer em sua fase de implementação. 

Também, a otimização de fluxos de trabalho depende, com foi visto, de um 
diagnóstico da situação em que o mesmo se encontra, e isto passa, invariavelmente, 
por conhecer o processo. Para tal, exige-se tempo, de modo a ser possível se 
apropriar dos trabalhos individuais que cada pessoa desempenha ao longo do 
processo. Assim, o fator tempo é crítico em gestão por processos. 

Por fim, a integração entre áreas, de modo a otimizar os processos da SMCAIS 
como um todo requer um esforço multidisciplinar e transversal, envolvendo todas as 
áreas e mobilizando praticamente todos os funcionários presentes. Esta tarefa se 
constitui em um grande desafio, e seu sucesso é resultado de um esforço coletivo. 

Relatório de Informações Sociais 

Houve dificuldade de acesso a dados específicos de cada região, para elaboração 
do Relatório de Informações Sociais, pois alguns dados são gerais do município, além 
disso, dados referentes a outras secretarias, na maioria das vezes, consideram divisão 
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de regiões diferentes da assistência social e houve dificuldade para acesso de 
algumas bases de dados que exigem login e senha. Outro ponto frágil foi relativo a 
atualização dos dados, porque muitos dados que estão disponíveis não encontram-se 
atualizados, além disso existem dados que são atualizados anualmente, outros 
semestralmente ou ainda mensalmente, impedindo a adoção de apenas um período 
como referência. Ressalta-se falha no recebimento de alguns questionários do Censo 
SUAS e problemas relativos ao uso do sistema do MDS, dificultando o lançamento dos 
dados. 

Apoio Estatístico 

Ausência de um sistema único de informações de onde se possa extrair e 
consultar dados referentes a Secretaria, os sistemas utilizados deveriam permitir 
exportação de dados em formato compatível com os demais; 

Dada ausência de um sistema único despende-se muito tempo para organização 
e vinculação das informações em formatos e cadastros de fontes diferentes; 

Falta de planejamento estatístico em muitos estudos, identificando-se a 
necessidade de participação do profissional específico desde as etapas iniciais, para 
que a aplicação de questionário e coleta de dados sejam adequadas aos objetivos do 
estudo. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

Análise de Processos de trabalho 

Foi possível realizar a análise e mapeamento de processos de diversas áreas, 
com resultados objetivos que permitem gradativamente implementar otimização na 
gestão da SMCAIS. A Tabela 15 e os gráficos (Gráfico 37, Gráfico 38 e Gráfico 39) 
apresentam de forma concisa os resultados alcançados com o trabalho de análise de 
processos, utilizando a metodologia proposta no Gráfico 36. 

Relatório de Informações Sociais – R.I.S 

O Relatório de Informações Sociais permitiu a organização e reunião de dados 
territorializados tanto da assistência social, quanto das demais políticas públicas 
presentes no município. 

O censo SUAS possibilitou obter um retrato dos CRAS, CREAS, Centro POP, 
Unidades de Acolhimento e Centros de Convivência do município no ano de 2014, 
disponibilizando informações sobre a identificação, estrutura, atendimento, serviço 
realizado, território, articulação com demais órgãos ou políticas públicas e recursos 
humanos de cada unidade. 

Apoio Estatístico 

Padronização no formato e na periodicidade de relatórios da área; preenchimento 
e coleta eletrônica dos dados das entidades no Censo SUAS; capilaridade das 
informações municipais, por bairro, por região de atuação dos CRAS e DAS; 
dinamismo na execução de tarefas e diminuição do retrabalho. 
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Desafios e Metas para 2015 

Análise de Processos de Trabalho 

• Objetiva-se em 2015, em linhas gerais, aprofundar os ganhos já obtidos, e 
expandi-los para outros setores: 

• Definição e sistematização do fluxo do Cofinanciamento 2016, visando atender 
aos requisitos da Lei 13019/14; 

• Otimização dos fluxos do Cadastro Único; 

• Elaboração de indicadores na Vigilância Socioassistencial. 

Relatório de Informações Sociais 

• Mostrar e compartilhar os dados sistematizados no Relatório de Informações 
Sociais do município para que o documento possa ser construído em conjunto 
com as equipes envolvidas no SUAS atuantes em cada região, a fim de que 
estas contribuam com informações sobre a realidade vivenciada de fato na 
própria região. 

• Agregar mais informações ao Relatório de Informações Sociais, como por 
exemplo, dados sobre o SISNOV, dados sobre o censo da população de rua, 
entre outros que virem a ser sugeridos, e atualizar informações já 
apresentadas, como número de unidades públicas de educação, dados da 
COHAB e da rede cofinanciada da assistência social. 

• Sistematizar e divulgar os dados referentes ao censo SUAS 2014. 

• Organizar e planejar a melhor forma de envio dos questionários do censo 
SUAS 2015, considerando o prazo, o formato de documentos, as limitações do 
CIPS (sistema utilizado para o preenchimento) e possível inclusão de novo 
questionário. 

Apoio Estatístico 

• Maior eficiência nos processos internos e participação no planejamento de 
estudos da secretaria. 

7. Ações de apoio ao desenvolvimento da 
Vigilância Socioassistencial e demais áreas da 
SMCAIS 

Encontros intercoordenadorias da Vigilância 
Socioassistencial 

Com a finalidade de dar conhecimento das funções das diferentes coordenadorias 
para o conjunto das equipes da área da Vigilância Socioassistencial, foram realizados 
dois encontros, um em cada semestre, conforme breve registro dos mesmos. 

Para dar cumprimento ao propósito da atividade, no encontro realizado no mês de 
maio/2014, utilizamos o método psicodramático com ambientação mediada por 
poesias e músicas, permitindo um acolhimento inicial aos participantes. Ainda nessa 
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direção foram utilizadas técnicas que, especificamente, foram levando ao objetivo do 
encontro com a apresentação dialogada de cada coordenadoria. 

No espaço reservado para avaliação relatou-se a importância de criar espaços 
para socialização dos cotidianos de trabalho, os quais estão subsumidos em tarefas 
que exigem respostas imediatas, capturando os “tempos” 2 das equipes para análises 
mais aprofundadas acerca dos fazeres e saberes de cada área de trabalho. 

De acordo com a mesma concepção de trabalho, no segundo encontro foi 
priorizado ambiente acolhedor e utilizadas estratégias que facilitaram o 
desenvolvimento do encontro com aquecimentos iniciais e intermediários para 
alcançar os objetivos. Com as consignas: o que faz? Para quem? Quem é seu maior 
interlocutor no cotidiano de trabalho? E o que esse interlocutor espera de você e da 
coordenadoria? O que considera ser seu maior desafio e da coordenadoria? Foi 
possível problematizar as demandas postas para cada coordenadoria e compartilhá-
las no âmbito do coletivo. 

O conteúdo dos diálogos reproduziu com fidelidade, o cotidiano de trabalho com 
suas adversidades e contradições, demonstrando com intensa criatividade o que 
significa conviver com as requisições institucionais e os limites da operacionalidade. 

Na avaliação registrou-se a importância da vivência dos serviços de cada 
coordenadoria com reflexão das ações, criando processos de trabalho conectados; a 
noção dos processos na sua totalidade em espaço protegido e com relações 
humanizadas. Igualmente, foi destacada a importância de fazer as conexões entre as 
coordenadorias, ainda que num contexto de realidade submerso por tensionamentos 
advindos da burocracia estatal. 

Planejamento Participativo com equipe CSAC 

Tendo em vista as ações realizadas pela CSAC, as quais carregam estreita  
interface com as demais coordenadorias e áreas desta SMCAIS, nos propusemos a 
construir no coletivo da equipe, o plano de ação, utilizando a técnica da visualização 
móvel do planejamento participativo, em que foi possível a priorização dos desafios e 
o registro das ações a serem implementadas visando minimizar e, ou tratar problemas 
evitáveis do cotidiano de trabalho. Nessa perspectiva realizamos quatro reuniões 
tendo como produto a matriz do plano de ação, o qual segue com monitoramento 
sistemático. 

Planejamento Participativo Rede de Pessoas com 
Deficiência 

Em atendimento à demanda do processo de monitoramento e avaliação da rede 
de pessoas com deficiências, foram realizadas duas reuniões com os representantes 
de cada entidade e elaborado plano de ação, o qual apresentou baixa governabilidade 
do coletivo que planeja, por tratarem-se de demandas que incidem tarefas para atores 
externos. As demais ações declaradas devem ser alvo de monitoramento. 

 

 

 

                                                
2 Tempo no sentido cronológico capturado pelas subjetividades dos trabalhadores nas rotinas de trabalho. 
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Grupo de Trabalho – Reestruturação do Programa 
Jovem. Com 

Atendendo solicitação do Gabinete SMCAIS, esta área conduziu a organização 
das tarefas do grupo de trabalho, iniciado no segundo semestre de 2013, 
compreendendo neste período sete reuniões com os desdobramentos para 2014, nas 
demandas do Comitê Gestor instituído na reestruturação do Programa. Desse modo, 
finalizamos o apoio ao supracitado Programa, o qual passou a denominar Juventude 
Conectada. 

Planejamento Participativo – Departamento de 
Cidadania 

Na esteira do apoio técnico às demais áreas da SMCAIS, foram empreendidas 
ações demandadas pelo Departamento de Cidadania, as quais tiveram início em 2013 
dando sequência para 2014. Atendendo as especificidades das cinco coordenadorias3 
foram realizadas, quinze reuniões com o propósito de elaborar o plano de ação, 
outrossim, utilizando as técnicas do planejamento participativo. 

 As demandas para monitoramento do plano estiveram vinculadas a natureza de 
cada coordenadoria, todavia, de um modo geral ele se encerrou com a declaração dos 
desafios e o traçado das ações. 

Planejamento Participativo – Coordenadorias do 
Departamento de Operações da Assistência Social 

Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolesc ente – CMPCA 

De acordo com a demanda do Serviço de Acolhimento Institucional – CMPCA 
para construção do plano de ação daquela unidade realizamos três reuniões contando 
com a presença dos trabalhadores dos diferentes turnos. Para alcance dos objetivos 
nos utilizamos de estratégias que possibilitaram o envolvimento dos participantes e a 
visualização nas declarações dos desafios e ações conectadas com prazos e 
responsáveis por sua efetivação. Ainda não houve monitoramento do plano. 

Centro de Referência Especializado de Assistência S ocial – CREAS 

Para atender as novas requisições da descentralização dos CREAS Noroeste e 
Sul, foi nos encomendado a realização do planejamento com as equipes dos serviços 
em questão. Nesse sentido, ocorreram duas reuniões, do mesmo modo, com o uso 
das técnicas que permitem maior participação dos presentes e ao final tivemos como 
produto a matriz do plano com a declaração coletiva dos desafios e ações decorrentes 
do processo de descentralização. 

Ademais, houve a demanda para dialogar acerca do papel do apoio técnico que 
atualmente compõe as equipes dos CREAS. Sendo assim, foi realizado um encontro 
com a utilização parcial da técnica de visualização móvel, uma vez que, para o 
alcance dos objetivos há grande demanda para construção das atribuições desse 
papel frente as requisições institucionais no cenário da descentralização dos serviços. 
Trabalhamos com nova matriz de desafios e campos de responsabilidades. 

                                                
3 Coordenadorias: Idoso; Promoção da Igualdade Racial; Prevenção às Drogas, Políticas para Diversidade Sexual – LGBT e 

Mulher – Ceamo. 
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Planejamento Participativo – Proteção Social Básica  

Na esteira do apoio desta área às demandas por planejamento, realizamos oito 
reuniões com o objetivo de reordenamento das ações da PSB, no contexto do atual 
desenho do SUAS em Campinas, que tem em sua estrutura os Distritos de Assistência 
Social impondo a discussão de suas atribuições conectadas com os serviços 
regionalizados. Na construção do plano foram declaradas ações fundantes para os 
reordenamentos propostos com registros de temporalidade para sua materialização, 
consubstanciados em análises de cenários que incidem em maior ou menor grau de 
governabilidade dos sujeitos que planejam. 

As ações do plano demonstraram compromisso com a integração dos serviços, 
programas e benefícios no âmbito da proteção básica espraiando intencionalmente a 
busca pelas conexões do SUAS na sua totalidade. 

8. Considerações Finais – Vigilância 
Socioassistencial 

Dar por finalizado um texto de avaliação nos põe a pensar que a complexificação 
do presente, inevitavelmente, sempre estará nos pautando com suas inusitadas 
dúvidas, as quais nos moverão para um movimento avaliativo permanente. 

Sendo assim, procuramos transcrever cada uma das principais atividades 
desenvolvidas pelas coordenadorias que compõe a Vigilância Socioassistencial e na 
mesma dimensão apontar as ações que ao longo do ano de 2014, enfrentaram 
adversidades para suas materializações. Todavia, adversidades continuarão nos 
pondo em movimento, a partir da análise dos resultados alcançados e, sobretudo na 
perspectiva da declaração de novas metas desafiadoras para o ano vindouro de 2015. 

Desse modo, concebendo que o processo de estruturação desta área no SUAS 
em Campinas está em construção e, pelas informações contidas neste relatório de 
gestão, damos conhecimento do que foi realizado e da ordem de grandeza das tarefas 
que continuarão nos desafiando. 

Nessa direção sistematizamos os principais desafios da Vigilância 
Socioassistencial que nos guiarão nas metas a serem alcançadas: 

• Materialização das interfaces entre as coordenadorias da Vigilância e com os 
demais Departamentos da Secretaria, especialmente o DOAS; 

• Estratégias de comunicação e divulgação das informações produzidas 
consubstanciadas em estudos analíticos, para a rede socioassistencial, órgãos 
de controle social e demais políticas sociais; 

• Aprimoramento dos processos de trabalho com elaboração de metodologias 
adequadas a realidade de cada serviço e conectadas o processo de 
planejamento da Vigilância; 

• Aperfeiçoamento dos processos de trabalho que incidem no cofinanciamento 
em consonância com legislação do marco regulatório; 

• Materialização da educação permanente para equipe da CSAC, com formação 
em serviço por meio de grupos de estudos; 

• Consolidação da Vigilância Socioassistencial na configuração institucional das 
coordenadorias que a compõe e enquanto Departamento no âmbito da 
Secretaria.
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Departamento de 

Operações da 

Assistência Social 

1. Apresentação 

O Departamento de Operações da Assistência Social (DOAS), responsável pela 
gestão dos serviços socioassistenciais, ordena sua estrutura organizacional 
observando a hierarquização e os níveis de complexidade operados pelo Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) definidos em Proteção Social Básica (PSB) e 
Proteção Social Especial (PSE) – de Média Complexidade e de Alta Complexidade, os 
quais são responsáveis pela gestão e operacionalização dos serviços por meio das 
coordenadorias setoriais e distritais. 

As ações de proteção social básica são referenciadas pelos Distritos de 
Assistência Social (DAS), Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os serviços de Média 
Complexidade são ofertados pelos CREAS, pelos serviços a eles referenciados e 
pelos Centros POP. 

Na Alta Complexidade, a rede de proteção instalada oferece às crianças e 
adolescentes, idosos, mulheres vítimas de violência de gênero, pessoas com 
deficiência, população em situação de rua e população atingida por situações de 
emergência e calamidade pública, serviços de acolhimento institucional em suas 
diferentes modalidades. 

A elaboração do presente relatório considerou a participação coletiva dos 
trabalhadores que operam o SUAS no município por meio das coordenadorias 
setoriais, distritais e chefias de setor. Dessa forma, as proteções básica e especial 
apresentarão a seguir e de forma detalhada, o desenvolvimento das ações efetivadas 
durante o ano de 2014, tendo por referência as metas e os prazos estabelecidos no 
Plano Municipal de Assistência Social 2014-2017. 

Importante destacar, que as ações vinculadas à diretoria do DOAS envolvem a 
coordenação de recursos humanos e dos trabalhos em equipes, formação, 
planejamento, monitoramento, avaliação, registro de informações, articulação com a 
rede socioassistencial, políticas setoriais, Sistema de Garantia de Direitos (SGD), 
dentre outras relações institucionais afetas à execução do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) do município. 

No ano de 2014 alterou-se a direção do Departamento privilegiando-se a direção 
técnica na condução das ações. 

Tomando a gestão compartilhada como princípio norteador das ações, a direção 
do Departamento semanalmente compôs a Reunião de Gabinete realizada pela 
Secretária Municipal com as diretorias e assessorias. Também, com periodicidade 



Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

72 
 

semanal, instituiu no ano de 2014, reuniões com as coordenações setoriais e distritais, 
mensalmente com chefes de setor e técnicos de referência, apoios técnicos dos 
CREAS e com a rede socioassistencial de serviços de média complexidade. 

Ainda como processos de gestão, o Departamento deu continuidade, mas, 
sobretudo, instituiu Grupos de Trabalho (GT) tendo em vista alargar a comunicação 
com os diferentes níveis de gestão bem como buscar o fortalecimento das ações 
intersetoriais. Cabe destacar que a busca pela unidade das ações, desafio número 1 
da gestão compartilhada, passa necessariamente pela articulação e integração das 
ações desenvolvidas em todas as dimensões que envolvem a gestão pública. 

Na perspectiva de ofertar atenção integral, articulada e intersetorial, importante 
movimento foi realizado com a política de saúde municipal. A partir de demandas que 
envolvem, especialmente, o campo da saúde mental, instituiu-se um Grupo de 
Trabalho entre assistência social e saúde com os seguintes representantes da 
assistência social: Diretora do DOAS, Coordenações Setoriais e Distritais, 
Coordenações e Apoios técnicos de CREAS e Chefias de Setor da Alta Complexidade; 
da saúde: Diretora do Departamento de Saúde, apoios distritais e coordenação da 
área técnica de saúde mental. A partir desta interlocução, grupos de trabalho 
regionalizados foram organizados com o objetivo de identificar, em cada uma das 
regiões administrativas do município, espaços intersetoriais potentes para a busca 
coletiva de soluções e enfrentamento às situações trazidas no cotidiano de 
atendimento aos usuários pelas políticas de assistência social e de saúde, ação esta 
que não necessariamente implica na resolução ou enfrentamento final das diferentes 
situações, mas que implica sim na acumulação de forças e na descoberta de novas 
possibilidades de agir. 

Já o Grupo de Trabalho Interproteções foi instituído em agosto de 2014 e realizou 
até o final do ano de 2014, 5 encontros mensais com a presença de 45 trabalhadores 
dos serviços estatais de proteção básica, média e alta complexidades. 

A participação desses trabalhadores considerou o princípio da representatividade. 
Ou seja, além das coordenações, elegeu-se um ou mais representantes de cada 
unidade pública, examinando-se a amplitude das equipes. 

Revelando-se uma iniciativa inédita no município, o GT Interproteções se 
constituiu em torno do reconhecimento da necessidade de um espaço de construção 
coletiva, “do fazer junto”, “fazer com”, enfatizando a construção de um saber coletivo 
que reconhece o outro e também se reconhece no outro. Ou seja, reconhece e 
valoriza o fazer do outro em suas especificidades e diferenças. 

Como espaço coletivo permanente de reflexão, construção e formação, o GT se 
propôs a pensar o usuário de forma sistêmica no SUAS, enfrentar a histórica 
fragmentação entre as ações das proteções sociais básica e especial, buscando 
compreender a inter-relação, a complementaridade e as responsabilidades comuns 
entre os serviços socioassistenciais. Propôs-se ainda, a dialogar democraticamente 
buscando afinar e ampliar conceitos, tendo em vista o fortalecimento da ação 
articulada que considera a integralidade das demandas das famílias, as expressões da 
questão social nos diferentes territórios, o realinhamento de fluxos, procedimentos e 
protocolos. 

Trata-se, sem dúvida, de espaço instigador e desafiador cuja direção aponta para 
sua ampliação nas cinco regiões administrativas do município, considerando-se a rede 
privada do SUAS e os demais atores sociais que participam deste Sistema, amplitude 
esta que se efetivará tão logo a se alcance maior unidade em torno das citadas inter-
relações. 
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No que se refere aos processos permanentes de capacitação e formação dos 
trabalhadores do SUAS, estes serão detalhados nos itens referentes a cada proteção. 
Porém, cabe destacar a capacitação ofertada aos trabalhadores com ensino médio, 
especialmente do poder público, demarcando o início do reconhecimento dessa 
categoria profissional que compõe o Sistema Único de Assistência Social. 

Encontros regionais e por níveis de proteção se constituíram em mais um espaço 
de diálogo com os trabalhadores do SUAS. Realizados durante o ano de 2014 estas 
ações reuniram este Departamento, o Gabinete da Secretária e, por vezes, o 
Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social (DGDS), em um único movimento 
de ampliação de diálogo e fortalecimento dos processos de trabalho. Sem dúvida, 
novas rodadas se fazem necessárias pressionando espaço na agenda como uma das 
importantes ações de gestão. 

Não menos desafiante, o elevado número de protocolos advindos do Sistema de 
Garantia de Direitos e dos Disques de defesa de direitos requer permanente diálogo e 
avanços na perspectiva de alinhar responsabilidades, pautar as principais dificuldades 
nessa relação e desenhar esta articulação com a construção de fluxos e protocolos 
integrados. Agendas sistemáticas vêm sendo realizadas por este Departamento junto 
à Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselhos 
Tutelares. 

Certamente, ainda há muito a fazer e aprimorar para que as ofertas 
socioassistenciais alcancem um patamar de qualidade e efetividade que as coloquem 
em consonância com as demandas apresentadas pelos usuários da rede 
socioassistencial. No entanto, não se pode abdicar das possibilidades que vêm sendo 
construídas no município.
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2. Proteção Social Básica 

Para desenvolver o processo de avaliação dos serviços vinculados a Proteção 
Social Básica, considerou-se as metas estabelecidas no PMAS 2014-2017. Assim, 
foram realizadas as seguintes etapas: 

– Reunião com as coordenações de DAS e equipes do território;  

– Contato com a Vigilância Socioassistencial para aprimoramento das 
informações disponibilizadas;  

– Reunião das coordenações de DAS e Chefias de Setor de CRAS para 
refinamento dos dados quanto ao pacto de aprimoramento do SUAS;  

– Reunião da Coordenadoria Setorial de Proteção Social Básica com as 
coordenadoras de DAS, assessoria do Gabinete SMCAIS para discussão e formulação 
do Relatório a partir da produção realizada nos territórios.  

Os principais desafios postos para 2014 se pautaram pela continuidade do 
processo de reordenamento das ações da Proteção Social Básica iniciado em 2013, 
conforme se demonstrará a seguir. 

Elegeu-se o Planejamento Estratégico como instrumento de gestão para 
condução das ações. Na perspectiva da gestão compartilhada e buscando-se unidade 
das ações, constitui-se um colegiado para a elaboração do Planejamento com a 
participação das Coordenações Distritais, Coordenação Setorial, Direção do DOAS e 
Assessoria do Gabinete, a partir de reuniões sistemáticas semanais. O mesmo 
processo se deu com as coordenações distritais e respectivas equipes territoriais, 
buscando fluir as informações, ampliar espaços de discussão e representação dos 
diferentes níveis de gestão e de trabalhadores com vistas a avaliação processual do 
plano de ação. 

Os encontros regionais realizados, anteriormente mencionados, colaboraram para 
a aproximação e construção de diálogo acerca da materialização da gestão 
compartilhada. 

O Planejamento apontou os principais desafios e ações, destacados abaixo: 

Reordenamento dos Distritos de Assistência Social – DAS 

Redefinir o lugar institucional dos DAS e sua interface com os serviços 
socioassistenciais, vem sendo objeto de instigante debate. Considerando tratar-se de 
um modelo próprio do município e considerando-se especialmente sua extensa 
cobertura geográfica, estabeleceu-se a diferenciação entre suas atribuições e as 
atribuições dos CRAS. 

Os DAS se constituem em unidades públicas estatais, contam com equipes 
reduzidas de proteção social básica e suas ações abrangem extensa área geográfica, 
conforme se verá adiante. Nesta perspectiva, reafirmou-se a importância do seu papel 
na gestão territorial do SUAS no Município, considerando:  

• Sua trajetória histórica (desde 1996) como unidade descentralizada de 
referência pública de assistência social; 

•  O atendimento à população residente em territórios fora da área de cobertura 
dos CRAS;  
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• A gestão e articulação da rede socioassistencial e intersetorial no contexto 
territorial e das singularidades regionais;  

• A construção do diagnóstico, planejamento e indicadores territoriais em estreita 
articulação com a área de Vigilância Socioassistencial e as demais políticas setoriais;  

Mediante tal desafio foi constituído um Grupo de Trabalho com as equipes 
técnicas dos DAS, coordenações distritais, direção do DOAS e assessoria do 
Gabinete, o qual a partir do mês de novembro 2014 reuniu-se, mensalmente, com os 
seguintes propósitos:  

• Construção da identidade/unidade do DAS no que diz respeito às ações 
desenvolvidas pelas equipes de proteção social básica e de gestão administrativa e 
territorial, considerando as características de cada região;  

• Diferenciação das ações dos DAS em relação aos CRAS, no que diz respeito 
ao acompanhamento e monitoramento, inclusão nos serviços e programas de 
transferência de renda, ações complementares e o descumprimento das 
condicionalidades; 

• Atendimento das demandas advindas do SGD, outros órgãos e demandas 
emergenciais;  

• Construção de instrumentais próprios para sistematização dos dados de 
atendimento e inserção no SIGM, visando contribuir com a vigilância socioassistencial 
na análise das vulnerabilidades das áreas de abrangência do DAS;  

• Integração das equipes do Cadastro Único e equipes dos DAS. 

Importante ressaltar que o processo de redefinição do lugar institucional dos DAS 
constituiu-se de elevada importância para a organização das ações de Proteção Social 
Básica, especialmente no que diz respeito à relação entre DAS e CRAS, agregando 
maior clareza quanto aos limites e potencialidades de suas ações, além de maior 
visibilidade do trabalho, aproximação e integração das equipes inclusive com os 
demais serviços socioassistenciais do território.  

Porém, ainda são muitos os limites a serem superados, especialmente no que se 
refere à qualificação das ações e ao atendimento dos usuários, dentre os quais 
destacamos: 

• Ampla extensão geográfica do território versus a dificuldade de acesso da 
população; 

• Equipe técnica reduzida frente ao volume de ações necessárias ao 
atendimento tanto das demandas espontâneas quanto aquelas advindas do SGD. 

O PMAS 2014-2017 aponta para a ampliação de mais cinco unidades de CRAS. 
Dando cumprimento às metas lá apontadas, no ano de 2014, um novo CRAS foi 
implantado, o CRAS Florence. 

A seguir, na Tabela 17 demonstram-se dados quantitativos no que se refere ao 
número de bairros, de habitantes, de famílias e atendimentos realizados pelos DAS, 
nas cinco regiões administrativas do município: 
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Tabela 17 - Dados quantitativos DAS. 
Fonte: Dados dos prontuários de atendimento das uni dades. 
Fonte: Fundação SEADE, 2012. Elaboração SMCAIS/VS – 2013. 

 DAS SUL SUDOESTE LESTE NOROESTE NORTE 
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No. Bairros de 
Abrangência  

Região 289 181 214 116 180 

DAS 263 146 187 98 161 

No. De Habitantes  
Região* 286.100 205.720 229.700 144.500 198.500 

DAS 257.100 213.720 175.700 91.500 182.500 
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No. De Famílias Atendidas  1.493 461 
Dado não 
Sistemati
zado 

980 1.124 

No. De Atendimentos 
Realizados  1.774 1.218 986 1.390 1.324 

No. De Notificações 2014 (156; 
SGD; Defesa Civil; Demandas 
Espontâneas: saúde, demais 
políticas) 

131 (37% 
idosos) 68 88 212 105 

P
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e 
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nc
ia
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R
en

da
 Bolsa Família 

Região 6.476 7.263 1.955 6.000 3.584 

DAS 2.882 3.312 872 3.062 2.132 

Ação Jovem 
DAS 66 40 14 18 35 

ONG 50 60 170 126 272 

Renda Cidadã 
DAS 80 24 79 85 57 

ONG 100 0 113 138 131 

BPC 

Idoso 1.394 1.003 716 535 930 

PCD 1.512 939 439 442 954 

Escola 117 86 33 69 113 

Conforme se observa, a Região mais populosa do Município é a Região Sul, 
seguida pela Região Leste, Sudoeste, Norte e Noroeste. A maior parte do território é 
de abrangência dos DAS, entretanto, os CRAS localizam-se em áreas de alta 
vulnerabilidade social de cada região. Apesar do alto número de bairros em seu 
território, os DAS atendem a demanda da população em vulnerabilidade social, como 
apontam os dados dos Programas de Transferência de Renda. Neste sentido, 
podemos inferir que o público atendido nos DAS, em sua maioria, são mulheres 
beneficiárias do PBF e idosos do BPC. Outro tipo de demanda recorrente advém de 
outros serviços. 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 

Reordenamento do PAIF: 

O processo de reordenamento do PAIF iniciou-se em meados do segundo 
semestre de 2013, a partir da ampliação das equipes de referência por meio de 
chamamento de concurso público de profissionais de nível superior (assistentes 
sociais e psicólogos) e de ensino médio (agentes administrativos e agentes de ação 
social) reduzindo, desta forma, a defasagem das equipes ora existente , bem como a 
estruturação dos espaços físicos. 
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Ainda com relação às equipes de trabalho, constata-se a necessidade de se 
ampliar com trabalhadores de ensino médio (agentes de ação social), ações de 
recepção e acolhimento do usuário, busca ativa, dentre outras. Novo concurso para 
esta função será realizado no 1º semestre de 2015. 

Em dezembro de 2014, a SMCAIS concretizou o processo de instituição das 
“chefias de setor” para os CRAS, alcançando, desta forma, mais uma meta prevista no 
PMAS. Essa definição possibilita avançar na construção da gestão de processos de 
trabalhos nos CRAS, uniformidade na prestação dos serviços e melhor planejamento. 

As questões enfrentadas foram bastante desafiantes, pois a passagem de um 
serviço até então operacionalizado pela rede privada, requisitou de todos os 
envolvidos compreensão e assimilação dos processos administrativos e burocráticos 
da administração pública, tais como os processos de compras de equipamentos, 
materiais didáticos e de consumo necessários para a realização das oficinas, 
aquisição de alimentação entre outros, extremamente distintos dos processos 
realizados pela iniciativa privada. 

O atraso nesses processos de compras de materiais, insumos e estruturação dos 
serviços com rede lógica, conexão a internet e disponibilização de equipamentos de 
informática gerou insatisfação por parte dos trabalhadores, além de impactar 
diretamente nos resultados das ações propostas. 

Outro desafio relevante refere-se ao debate acerca do trabalho social com as 
famílias, que tem se pautado mais por atendimentos particularizados em detrimento de 
ações coletivas, muito em resposta aos Programas de Transferência de Renda e às 
famílias em descumprimento de condicionalidades, como se demonstra na Tabela 18. 

Neste sentido, propôs-se uma formação com os trabalhadores da PSB, realizada 
durante oito meses, pelo Instituto Paulo Freire (IPF). 

Tabela 18 - Demonstrativo dos atendimentos realizados pelos CRA S.  
Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA), 2014.  
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Em contrapartida, a Tabela 19 agrupa a quantidade de famílias acompanhadas 
mensalmente pelo PAIF por cada CRAS em 2014, indicando que o município atendeu 
o total de até 1.000 famílias/ano conforme previsto no PNAS. 

Considerando os desafios apontados e o novo cenário de gestão e, tendo em 
vista que o reordenamento do PAIF envolve processos complexos, como as condições 
de trabalho e o trabalho social com famílias, observa-se que tal processo terá 
continuidade em 2015. 

Implantação/ Mudança/Reforma de CRAS 

• CRAS Jardim Florence  

No mês de novembro/2014 inaugurou-se nova unidade de CRAS integrada ao 
CEU Florence, localizada na Região Noroeste. Os territórios de abrangência das 
ações do referido CRAS são: Jd. Florence I e II, Sirius, Cosmos e Parque da Amizade, 
totalizando 7.533 famílias. Com a abertura do novo CRAS o território de abrangência 
do CRAS Satélite Iris e do DAS Noroeste foram redimensionados.  

• CRAS Espaço Esperança 

No mesmo período foi entregue a obra do CEU Vila Esperança, localizado na 
Região Norte, ocasião em que se realizou a mudança da sede do CRAS Espaço 
Esperança para o local, sem alteração do território de abrangência. 

O novo modelo de espaço intersetorial compartilhado é desafiante para as 
referidas unidades, pois se trata de construção de projetos e planejamentos comuns, 
participação na gestão do equipamento de forma compartilhada com outras 
secretarias e com a comunidade. Considerando-se a potencialização trazida pelas 
ações intersetoriais, acredita-se que tal composição em muito contribuirá para o 
fortalecimento das ações dos CRAS, 

• CRAS Jardim São Domingos  

O CRAS São Domingos – na região Sul – integrará um espaço denominado de 
Complexo Social e Cultural São Domingos, com ações de outras secretarias e está em 
fase de construção através do PAC – Viracopos. O término da obra estava previsto 

Tabela 19 - Dados mensais de acompanhamento das famílias pelo PA IF, de acordo com cada CRAS  
Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA), 2014.  



Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

79 
 

para meados de 2014, porém houve atraso e a nova previsão é para o primeiro 
semestre de 2015.  

• CRAS São Luís 

Até o ano de 2014, o CRAS São Luís funcionou em espaço alugado e 
compartilhado. Uma unidade pública próxima à referida sede foi reformada. No início 
de 2015 o CRAS foi transferido para o novo local, trazendo melhores condições de 
trabalho e atendimentos aos usuários. 

 

Gráfico 40 - Fotos CRAS Bandeiras e Nelson Mandela. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Reordenamento do SCFV 

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) se organizam 
de forma articulada ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 
nos 12 CRAS existentes e aos 05 Distritos de Assistência Social (DAS). Em 2014, 
foram cofinanciadas 16.256 metas no SCFV, que atualmente, são executados 
diretamente pelo Poder Público (03 unidades) e pela rede privada (128 unidades), 
localizados nas cinco regiões administrativas da cidade.  

No entanto, ainda se faz necessário avançar em áreas descobertas por essa 
importante oferta de proteção social básica, conforme diagnóstico elaborado pela 
SMCAIS (Área de Vigilância Socioassistencial e Departamento de Operações de 
Assistência Social – DOAS). 

O processo de Reordenamento do SCFV encontra-se em desenvolvimento desde 
2013, a partir do Termo de Aceite com MDS, com meta de 2.160 usuários e público 
prioritário correspondente a 1.080 usuários. O Reordenamento implica no 
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cumprimento dos parâmetros da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e 
a adoção de novos parâmetros da oferta – público prioritário e do cofinanciamento. 

O processo de Reordenamento do SCFV na SMCAIS foi constituído até o 
momento pelas seguintes etapas: 

1- Encontro com Rede Socioassistencial de SCFV: realizado em 30/10/2014 para 
apresentação do Passo a Passo do Reordenamento SCFV; 

2- Seminário com MDS: com Diretora da Proteção Social Básica/MDS, realizado 
em 03/12/2013, representação de toda rede socioassistencial da proteção social 
básica; 

3- Reuniões do Grupo de Trabalho do reordenamento do SCFV: participação de 
representantes do Poder Público do Departamento de Operações de Assistência 
Social (Diretora do Departamento, Coordenadoria Setorial de Proteção Social Básica, 
Coordenadoras dos Distritos de Assistência Social, Coordenadoria Setorial de 
Proteção Social Especial de Média Complexidade, Coordenações de CREAS e Gestão 
PETI) e da Área de Vigilância Social (Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle). 
Foram realizadas 08 reuniões e elaborado diagnóstico de demanda PETI, PAEFI, MSE 
e cobertura de SCFV e CRAS; 

4- Seminário sobre Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 
realizado em 09/05/2014 com profª Dra. Abigail Torres para rede socioassistencial 
SCFV (dirigentes, profissionais nível superior e de nível médio) e representantes de 
CRAS; 

5- Formação para Rede Proteção Social Básica: realizada em parceria com 
Instituto Paulo Freire e entidade de assessoramento do município para todos os 
profissionais de nível superior da proteção social básica no município. A Formação 
ocorreu de abril a dezembro/2014, com 02 seminários, turmas de CRAS, de DAS e de 
SCFV, encontros integrados e visitas técnicas; 

6- Seminários Regionais: desenvolvidos pelos Distritos de Assistência Social e 
Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle com participação da rede 
socioassistencial dos territórios específicos para apresentação do diagnóstico 
elaborado pelo Grupo de Trabalho e discussão sobre o Reordenamento; 

7- Registro no SISC: coleta de informações em planilha nominal da participação 
dos usuários nos SCFV em toda rede socioassistencial e articulação com registros no 
Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM; 

8- Grupo Ampliado do Reordenamento de SCFV: constituído por representantes 
do Poder Público e com ampliação para participação de representação dos SCFV dos 
territórios, representação do CMAS e representação do CMDCA para discussão e 
aprofundamento sobre a concepção de convivência e fortalecimento de vínculos; 

9- Reuniões Regionais: realizadas nos territórios posteriormente às reuniões do 
GT Ampliado, com o objetivo de compartilhar as reflexões e encaminhamentos do GT 
Ampliado e de propor questionamentos e apontamentos; 

10- Constituição de técnicos de referência para o SCFV, que participam do 
GT Ampliado e das Reuniões regionais e alimentam os dados no SISC; 

11- Reordenamento do PAIF: composição de todas as equipes de 
referência com servidores públicos (por meio de concurso público) e constituição dos 
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cargos de chefia de setor dos CRAS (até 2014, os CRAS não possuíam coordenação 
instituída); 

12- Reuniões com Secretaria Municipal de Educação: diálogos sobre a 
articulação entre programa Mais Educação e SCFV (Instrução Operacional nº.01/2014, 
MDS e MEC). 

Em relação ao Termo de Aceite com o MDS, o município cumpriu com a meta 
pactuada com registro no SISC. Os principais desafios metodológicos presentes no 
processo de reordenamento identificados pelo Grupo de Trabalho Ampliado referem-
se ao reconhecimento do público prioritário e estratégias metodológicas, a articulação 
entre PAIF e SCFV (considerando a recente nomeação dos chefes de setor nos 
CRAS), a articulação entre SCFV e DAS (territórios fora da área de abrangência de 
CRAS), a articulação entre SCFV e Programa Mais Educação, a gestão da demanda 
reprimida (organização da lista de espera para SCFV), a necessidade de investimento 
em Formação para os dirigentes das entidades, a articulação entre os registros nos 
sistemas SIGM - Sistema Integrado de Governança Municipal, Cadastro Único e SISC. 

Formação da Proteção Social Básica 

Desde 2012 foi firmada a parceria entre a Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistência e Inclusão Social, a Fundação FEAC e o Instituto Paulo Freire, para 
desenvolver o processo de formação permanente dos trabalhadores de nível superior 
da Proteção Social Básica no município. Em 2014, pela primeira vez, a formação foi 
ofertada para todos os profissionais de nível superior dos SCFV (unidades executoras 
conveniadas e unidades públicas), dos CRAS, DAS, da gestão da PSB e da Vigilância 
Socioassistencial (CSAC), com o foco no reordenamento institucional, visando a 
discussão e aprofundamento sobre as concepções e diretrizes da Proteção Social 
Básica, considerando o cenário de implantação do SUAS no município.  

Para desenvolver a proposta de capacitação 04 turmas foram formadas e 
divididas de acordo com os serviços. Além disso, 01 grupo coordenador foi constituído 
por representantes da coordenação de Proteção Básica, coordenadores distritais, 
representantes dos trabalhadores de CRAS/DAS, SCFV, CSAC e FEAC. Esse grupo 
teve como tarefa principal promover as mediações necessárias entre os 
trabalhadores/participantes e a condução do processo.  

Cento e noventa e oito profissionais (198) foram capacitados, sendo 99 de SCFV, 
63 de CRAS, 25 de DAS e representantes da gestão e da FEAC.  

O que já era esperado e considerado natural do processo de formação, tal  
processo foi marcado por intensos debates e conflitos no tocante a proposta 
política/pedagógica utilizada, sobretudo em dois grupos que reuniram os profissionais 
de CRAS. Houve a necessidade de se realizar várias mediações entre o grupo 
coordenador e os trabalhadores no sentido de se produzir certo consenso e o 
prosseguimento do trabalho. Os objetivos da formação foram cumpridos conforme o 
previsto e através das avaliações redigidas ao término de cada encontro constatou-se 
na maioria das turmas, apontamentos positivos com relação à metodologia e 
conteúdo. 

Estruturação da Gestão do BPC no DOAS 

No início do ano de 2014, a SMCAIS em consonância com as metas do PMAS 
2014-2017, constituiu a gestão do Setor de Benefícios Assistenciais, que tem como 
objetivo a coordenação, monitoramento e avaliação das ações relativas ao Beneficio 
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de Prestação Continuada (BPC), articulando-o aos demais benefícios 
socioassistenciais, e as ações relativas ao Programa BPC na Escola. Para esta ação 
foi constituído o Comitê Gestor e instituída a Equipe Técnica com representantes das 
áreas de educação, assistência social, saúde e pessoa com deficiência, cuja 
coordenação coube a SMCAIS, conforme o protocolo no. 12/10/27309 – publicado em 
DOM em 21/10/2014. 

O primeiro desafio do setor foi o cumprimento das ações referentes ao Termo de 
Adesão ao Programa BPC na Escola, renovado pelo Município junto ao MDS em 
2012, se compromissando a dar continuidade ao desenvolvimento de todas as ações 
previstas e dentre elas a conclusão da aplicação de questionários.  

Em 2014, a meta era a aplicação de 821 questionários que deveriam ser 
finalizados até o mês de dezembro, impreterivelmente, conforme a Tabela 4. 

Tabela 20 - Quadro Demonstrativo da Aplicação do Qu estionário do BPC na Escola 2014. 
Fonte: SMCAIS/DOAS/CSPSB/ Gestão de Benefícios Assistenc iais. * Beneficiário não encontrado 
por mudança de endereço. 

Região/ 

Total 

Unidade Pública Quantidade de 

Questionários 

Questionários 

concluídos  

Questionários 

não aplicados * 

Não encontrado 

após 3 visitas 

NORTE DAS. 
CRAS Espaço Esperança. 
CRAS Vila Réggio. 
 

113 
38 
13 

49 
21 
10 

59 
15 
03 

05 
02 
00 

SUL DAS.  
CRAS Campo Belo. 
CRAS Bandeiras. 
 

117 
48 
48 

71 
27 
27 

44 
15 
20 

02 
06 
01 

LESTE DAS. 
CRAS Recanto Anhumas. 
CRAS Flamboyant. 
 

33 
16 
15 
 

17 
12 
03 

14 
04 
11 

02 
00 
01 

SUDOESTE DAS. 
CRAS Novo Tempo. 
CRAS Nelson Mandela. 
CRAS Campos Elíseos. 
 

86 
28 
30 
58 

55 
13 
19 
36 

31 
15 
11 
19 

00 
00 
00 
03 

NOROESTE DAS. 
CRAS São Luís. 
CRAS Florence. 
CRAS Satélite Íris. 
 

69 
34 
29 
46 

40 
21 
16 
22 

28 
10 
13 
21 

01 
03 
00 
03 

TOTAL  821 (100%) 459 (55,91%) 333 (40,56%) 29 (3,53%) 

Para a execução dessa ação as seguintes estratégias foram realizadas: 

a) Contratação de 24 estagiários – através do CIEE – para apoio às equipes nos 
territórios de abrangência dos DAS e CRAS, sob a supervisão da equipe de proteção 
social básica do DAS e da gestão do BPC;  

b) Inserção dos dados no sistema BPC na Escola do MDS – através dos agentes 
administrativos dos DAS e CRAS, sob o monitoramento da gestão do BPC na Escola;  

c) Formação dos trabalhadores dos CRAS, DAS e estagiários com carga horária 
de até 12 horas, com conteúdos relativos a Assistência Social, Saúde, Educação, 
Pessoa com Deficiência  e orientações para aplicação do questionário. 

Destaca-se que a formação teve como objetivos favorecer a compreensão sobre 
as políticas sociais (Assistência Social, Educação, Saúde e Pessoa com Deficiência), 
sua organização, desafios e a interface com o BPC; o alcance do BPC na Escola a 
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partir da estruturação do SUAS; o conhecimento dos aspectos relacionados à 
educação especial; política de saúde para criança e adolescentes com deficiência; 
aspectos históricos e contextualização da questão da deficiência na sociedade, tipos 
de deficiências; a reflexão sobre ética, sigilo, fidedignidade dos dados, gênero, 
diversidade sexual – preconceitos e formas de abordagens dos beneficiários; o 
conhecimento do instrumental do questionário.  

 Participaram do processo de formação técnicos de CRAS, DAS e respectivos 
estagiários e agentes administrativos, com carga horária de 06, 12 e 04 horas, 
respectivamente.  

A metodologia utilizada foi a abordagem dialogada com conteúdo diferenciado 
para cada grupo, considerando as características da formação do grupo, o grau de 
conhecimento e domínio sobre o assunto. A reflexão tomou como base o Protocolo de 
Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do 
SUAS e a interface com as demais políticas sociais.  

Ainda no decorrer de 2014, o Setor de Benefícios Assistenciais organizou e/ou 
participou:  

• Em conjunto com o INSS de dois encontros com os profissionais da rede da 
assistência social, saúde e educação – com o objetivo de discutir o fluxo de 
trabalho/encaminhamento BPC – 23 e 24 de setembro;  

• Reunião mensal representando a Coordenadoria Setorial da Proteção 
Básica/SMCAIS na Comissão do BPC do CMAS.  

• Organização do Seminário Anual de Beneficio de Prestação Continuada - 
Tema - “BPC: Desafios e Contradições”, em 24 de novembro de 2014.  

Para o ano de 2015, as informações coletadas no Programa BPC na Escola serão 
analisadas com vistas à formulação de proposta de ações conjuntas e intersetoriais no 
território. 

Pacto de Aprimoramento SUAS – Proteção Básica- 2014 

Tabela 21 
 

Prioridade 
 

METAS 2014 
 

Referencias 
Município 

Atendimento 
Famílias 

CRAS 2014 

 
% atingida  

 
No. CAD 

a) Acompanhamento 
familiar pelo PAIF 

a) Atingir em 2,5%  de 
acompanhamento do PAIF das 
famílias cadastradas no Cad 
Único.  

63.615 famílias 
cadastradas 
CadUnico – 2,50% = 
1.590 
 

2124 1502 2,36% 

b) Acompanhamento pelo 
PAIF das famílias com 
membros beneficiários do 
BPC 

b) Atingir a taxa 2,50% de 
acompanhamento do PAIF das 
famílias com membros 
beneficiários do BPC,  

14.584 beneficiários 
BPC 

2,50% = 365 famílias 

 
145 

 
0,99% 

c) Cadastramento das 
famílias com beneficiários 
do BPC no CadUnico  

c) Atingir em 12,50% o 
cadastramento no Cad Único 
das famílias com presença de 
beneficiários do BPC. 

13712 2811 20,5% 

d) Acompanhamento pelo 
PAIF das famílias 

d) Atingir em 2,50% de 
acompanhamento pelo PAIF 

24.043 famílias PBF 
2,50% = 600 famílias 

 
985 

 
4.10% 
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beneficiárias do Programa 
Bolsa Família que 
apresentem outras 
vulnerabilidades sociais, 
para além da insuficiência 
de renda.  

das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família,  

e) Acompanhamento pelo 
PAIF das famílias 
beneficiárias do Programa 
Bolsa Família em fase de 
suspensão por 
descumprimento de 
condicionalidades.  

e) Atingir 12,50% de 
acompanhamento das famílias 
em fase de suspensão do PBF 
em decorrência do 
descumprimento de 
condicionalidades, cujos 
motivos sejam da assistência 
social com respectivo sistema 
de informação.  

Total famílias 
em suspensão 

164 
 

34 famílias 
identificadas pelo 

MDS como 
“ativos” 

4,78% 

f) Reordenamento do 
SCFV 

f) Atingir o percentual de 
12,50% de inclusão do público 
prioritário no SCFV 

Processo de 
reordenamento em 

andamento 

Termo de 
adesão ao SISC 

assinado  

 

g) Ampliação da cobertura 
da Proteção Social Básica 
nos municípios de grande 
porte e metrópoles.  

g) Referenciar 25% da 
população constante no 
CadUnico com 1/2SM OU 20% 
dos domicílios do município aos 
CRAS. 

   

h) Adesão ap Programa 
BPC na Escola 

h) Alcançar 25% de adesão dos 
Municípios ao Programa BPC 
na Escola 

Município renovou 
termo de adesão em 
2012.  

Conforme demonstram os dados acima, o município se aproximou da meta 
estabelecida (2,5%), atendendo 1.502 famílias cadastradas. Parte das famílias em 
acompanhamento ainda não se encontra incluída no Cadastro Único, fato que se 
atribui ao processo de reordenamento do PAIF, aos desafios enfrentados no período, 
bem como a dificuldade de acesso dos usuários aos locais de cadastramento, mesmo 
os locais descentralizados e também o aumento da demanda. 

A maior parte dos beneficiários do BPC encontra-se fora da abrangência do 
território dos CRAS, o que compromete a efetivação do Protocolo de Gestão 
Integrada. Outro aspecto que incide no cumprimento do Protocolo refere-se às ações 
de busca ativa, que como método estratégico de efetivação do acesso e 
potencializador das ações de caráter preventivo, necessita de ampliação. 

Destaca-se que as meta de atendimentos alcançados se encontram acima do 
índice previsto para o ano. 

Implantação de Fóruns Regionais 

Em consonância com as deliberações das duas últimas conferências de 
Assistência Social, que define a criação de Fóruns Regionais, o DAS Norte, em 
conjunto com a rede socioassistencial, iniciou ações na região com o objetivo de 
estimular/instigar os usuários, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades 
beneficentes de assistência social, a apropriarem-se dos espaços de participação 
social instituídos pela Política de Assistência Social, denominado “Pré Fórum”, com 
encontros bimestrais.  
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Em 14 de outubro de 2014 o CMAS e a SMCAIS realizaram Seminário para 
reflexão sobre os processos de organização, com a presença de duas especialistas no 
tema. Nessa oportunidade, debateu-se o papel dos Fóruns, entendendo-os 
complementares aos espaços instituídos de controle social. Esclareceu-se que sua 
propositura e organização ultrapassam o poder público, sendo sua organização fruto 
da mobilização de distintos atores coletivos.  

A partir dessa discussão, o CMAS assumiu a tarefa de articular as ações 
referentes ao processo de constituição do(s) Fórum(s). No entanto, entende-se que a 
Proteção Social Básica tem uma tarefa importante no que se refere a mobilização dos 
usuários nos territórios, ação que pode fortalecer o processo de constituição do 
referido Fórum. 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

Além dos desafios já relatados no item anterior apontamos:  

• Alinhamento dos conceitos e consensos relativos às ações da PSB;  

• Ampliação de metodologias de trabalho, fluxos e gestão territorial; 

• Articulação PAIF e PAEFI; 

• Maior equacionamento entre o número de profissionais da equipe de Proteção 
Social Básica dos DAS e as demandas atendidas pelo serviço;  

• Demandas para alimentação de sistemas (SICON, SIGM, PROSOCIAL, 
CADUNICO), seguidas de processos burocráticos para compras de insumos e 
equipamentos, na mesma proporção das demandas por atendimentos às pessoas, 
famílias. 

•  Falta de senhas para acesso ao SICON;  

• Baixa densidade da articulação da rede, e geralmente vinculada ao 
profissional;  

• Estrutura física adequada e materiais suficientes para a execução das 
atividades; 

• Maior celeridade nos processo de manutenção dos equipamentos;  

• Transporte suficiente para o deslocamento das equipes de CRAS e DAS para o 
atendimento das demandas. 

Resultados alcançados: 

• Ampliação da cobertura do atendimento aos usuários com a inauguração de 
um novo CRAS; 

• Reconhecimento e definição do papel do DAS a partir da diferenciação das 
ações entre DAS e CRAS; 

• Constituição das Chefias de Setor nos CRAS; 

• Ampliação e reposição de RH nos DAS e CRAS por meio de concurso público;  

• Constituição da gestão do BPC; 
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• Efetivação das ações previstas no Programa BPC na Escola;  

• Alinhamento dos conceitos e fluxo de trabalho a partir do GT Interproteções;  

• Inclusão dos trabalhadores de DAS e SCFV no processo de formação dos 
trabalhadores da Proteção Social Básica;  

• Melhoria na estrutura física do CRAS São Luís; 

•  Disponibilização de 02 computadores para cada unidade de CRAS e 01 para 
os DAS; 

•  Solução para conexão a internet para os CRAS Novo Tempo e Recanto 
Anhumas;  

• Processo de reordenamento do SCFV possibilitando discussão da metodologia 
de trabalho e uma maior aproximação no território;  

• Constituição de uma dupla multiprofissional para realizar as articulações entre 
PAIF e SCFV nos territórios.  

• Participação no CONGEMAS de 06 profissionais da Proteção Social Básica, 
sendo técnicos representantes das cinco regiões e da coordenação setorial de 
Proteção Básica. 

Metas para 2015 

a) Implantação de um CRAS na região sul do município (CRAS São Domingos); 

b) Finalização do reordenamento dos CRAS, DAS e SCFV; 

c) Continuidade da adequação dos espaços físicos dos CRAS e DAS; 

d) Efetivação do Protocolo de Gestão Integrada no âmbito da PSB; 

e) Efetivação das demandas da PSB do pacto de aprimoramento do SUAS; 

3. Proteção Social Especial-Média Complexidade 

A oferta de atenção socioassistencial na Proteção Social Especial de Média 
Complexidade, devido à natureza de seu objeto de trabalho, bem como das 
possibilidades de agravamento dos riscos pessoal e social vivenciados pelas famílias 
e indivíduos atendidos, exige oferta especializada, continuada e articulada com a rede 
socioassistencial vinculada ao conjunto das políticas sociais e ao Sistema de Garantia 
de Direitos. 

Em 2014, registra-se o alcance das metas previstas no PMAS 2014-2017 para a 
Média Complexidade: a inauguração de dois CREAS descentralizados nas regiões 
Noroeste e Sul, ampliação de metas do PAEFI, redução significativa da demanda 
reprimida, ampliação de RH para as equipes executoras de Medidas Socioeducativas, 
inclusão de educadores e agentes de ação social e territorialização dos atendimentos 
do PAEFI. 

Sem dúvida, além da fundamental proximidade de acesso para os indivíduos e 
famílias e da ampliação do número de atendimentos, estar no território favorece a 
identidade dos processos de trabalhos internos e externos ao CREAS, dada a 
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amplitude das relações que lá se estabelecem as quais, consequentemente, 
fortalecem o trabalhado articulado, intersetorial e em rede. 

São muitos os desafios colocados no âmbito da gestão do CREAS. Desafios de 
diferentes naturezas e magnitudes, que passam por questões relativas à infraestrutura 
física e de recursos humanos, suficientes e adequados para o atendimento da 
população usuária. Nessa perspectiva se coloca a necessidade de implantação de 3 
novos CREAS, aumento do quadro de RH via concurso público, visando aumentar a 
oferta de serviços nos territórios do município. 

Outro desafio se coloca frente à qualidade da oferta socioassistencial. Destaca-se 
o imperativo de conferir unidade e qualidade aos atendimentos de indivíduos e 
famílias, considerando-se a heterogeneidade da entidades beneficentes de assistência 
social que compõem a rede socioassistencial do município, bem como reorganizar 
processos de trabalho que contribuam para imprimir maior celeridade entre o 
apontamento da demanda e inclusão no atendimento. Qualificar e instrumentalizar os 
trabalhadores nas temáticas pertinentes à violação de direitos, no trabalho social com 
famílias e outros temas afins por meio de um processo de educação permanente, além 
de aprofundar, debater e aprimorar a proposta metodológica do trabalho com famílias 
na perspectiva do atendimento integral, também se fazem presentes na agenda da 
gestão do CREAS. 

O fortalecimento de processos interdisciplinares e intersetoriais, expõem a 
necessidade de fomentar a integração dos profissionais (assistentes sociais, 
psicólogos, educadores sociais, advogados, dentre outros) visando ampliar trocas 
entre as diferentes áreas de  conhecimento. 

A intersetorialidade, uma das diretrizes fundamentais do SUAS, aponta para a 
ampliação de processos participativos que ampliem a perspectiva das ações 
intersetoriais, articulando-se saberes e experiências para o enfrentamento de seu 
maior obstáculo, qual seja, a  fragmentação das ações.  

Por último o aperfeiçoamento da articulação e integração do Sistema de Garantia 
de Direitos e dos diversos atores que o compõe, requer permanente diálogo e 
adequação de fluxos. 

A seguir se detalhará os avanços e desafios enfrentados pelos serviços de média 
complexidade no município. 

CREAS NOROESTE 

A descentralização do CREAS para região Noroeste de Campinas em outubro de 
2014 foi possível considerando-se especialmente o aumento no quadro de Recursos 
Humanos advindos do concurso público. Tal descentralização possibilitou maior 
acesso às famílias e indivíduos, assim como o fortalecimento nas ações de articulação 
com a rede socioassistencial e outras políticas públicas da região. 

O CREAS Noroeste conta hoje com uma equipe de servidores públicos para 
execução dos serviços e com quatro entidades sociais parceiras na oferta do Serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos – PAEFI.  

Desta forma,  390 famílias (300 pelas entidades executoras do PAEFI e 90 pelo 
CREAS Noroeste) em situação de violação de direitos estão sendo atendidas o que, 
sem dúvida, refletiu na diminuição significativa da demanda reprimida. 
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Tabela 22 - Equipe Técnica CREAS Noroeste. 

Equipe Técnica  Composição da Equipe  Metas me nsais de atendimento 
familiar 

CREAS NOROESTE 

3 Assistentes Sociais 

3 Psicólogos 

1 Educador Social 

1 Agente de Ação Social 

 

90 

 

Tabela 23 - Composição da Equipe. 

Entidade Social Executora do 
PAEFI 

Composição da Equipe  Metas mensai s de atendimento 
familiar em 2014 

CEDAP 

3 Assistentes Sociais 

3 Psicólogos 

1 Educador Social 

1 Coordenadora Técnica 

 

60 

CRAMI 

3 Assistentes Sociais 

3 Psicólogos 

1 Educador Social 

1 Coordenadora Técnica 

 

90 

AFASCOM 

3 Assistentes Sociais 

3 Psicólogos 

1 Educador Social 

1 Coordenadora Técnica 

 

60 

PROGEN 

(com sede na região) 

4 Assistentes Sociais 

4 Psicólogos 

1 Educador Social 

1 Coordenadora Técnica 

 

90 

TOTAL  300 

 

Assim como está previsto no Plano Municipal de Assistência Social 2014-2017, o 
CREAS vem se organizando para absorver os serviços à ele previstos, se constituindo 
como um polo de atenção e articulação em relação as violações de direitos presentes 
no território. 

Abaixo se descreve as atividades realizadas por esta unidade pública estatal 
durante o ano de 2014. 
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• Ampliação de 90 famílias (CREAS NOROESTE) perfazendo um total de 390 
famílias atendidas no PAEFI da região noroeste; 

• Reordenamento do PAEFI, por território, atendendo a todas as violações de 
direitos previstas na tipificação. 

• Início do alinhamento metodológico do trabalho com famílias através de 
capacitação para a rede; 

• Inclusão do educador social para a execução do PAEFI. 

• Realização do Grupo de Trabalho para discussão do papel e da metodologia 
de trabalho dos educadores sociais. 

• Início da discussão da identidade do CREAS no território. 

• Início da discussão e atendimento da demanda espontânea no CREAS 
Noroeste 

• Participação em reuniões intersetoriais.  

• Início de reuniões com a Saúde Mental com objetivo de maior aproximação e 
articulação entre as Políticas. 

• Discussão de casos com outras Políticas, de acordo com a demanda da 
família. 

• Discussão do fluxo entre as proteções através do GT interproteções. 

• Participação do processo de reordenamento dos SCFV. 

• Construção e oficialização do protocolo intersetorial para o atendimento dos 
adolescentes e suas famílias em cumprimento de MSE. 

• Planejamento, organização e realização de oficinas temáticas com objetivo de 
iniciar o processo de capacitação de toda a rede de atendimento da média 
complexidade. 

• Início de gestão por território. 

• Priorização da inclusão de crianças e adolescentes vítimas de abuso, 
exploração sexual e violência doméstica, conforme demanda do município e pacto 
SUAS. 

• Priorização da inclusão no PAEFI de crianças, adolescentes, PCD, idosos em 
situação de abandono ou com outras violações de direitos conforme previsto no pacto 
SUAS. 

• Supervisão externa  

• Participação em seminários, palestras, capacitação entre outros cursos 
ofertados pelo EGDS. 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

• Aprimorar a estrutura física, de equipamentos e materiais e acessibilidade com 
ampliação de salas de atendimento, em conformidade com as normativas. 
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• Realizar concurso público para ampliar a equipe e possibilitar a execução de 
todos os serviços previstos para o CREAS. 

• Construir a identidade dos CREAS no território através da execução dos 
serviços previstos. 

• Garantir o vale transporte unitário emergencial para atendimento das famílias. 

• Ampliar o número de educadores sociais e agentes de ação social para o 
CREAS. 

• Consolidar o papel do educador social e agente de ação social no CREAS em 
conformidade com a proposta metodológica em vigor. 

• Diferenciar o papel do educador social, técnico com formação superior, do 
agente de ação social que possui nível médio de escolaridade. 

• Integrar o educador social e agente de ação social com a equipe do CREAS: 
concepções, ações conjuntas e outras. 

• Publicizar o material resultante da capacitação realizada pela profª Dra. Regina 
Mioto e dar continuidade ao processo de formação da rede. 

• Capacitar a equipe do CREAS para o atendimento a todas as violações de 
direitos; 

• Ampliar a discussão metodológica de trabalho social com famílias, 
considerando inclusão, tempo de acompanhamento e critérios para desligamento das 
famílias; 

• Discutir e rever RH e infraestrutura física para o atendimento da demanda 
espontânea; 

• Dar amplo conhecimento e implantar o Plano Municipal de Atendimento 
socioeducativo ao adolescente em cumprimento de MSE; 

• Divulgar para a rede de serviços intersetorial e interinstitucional o papel do 
CREAS no território; 

• Implantação de mais 1 CREAS territorializado, com a infraestrutura e RH 
necessários para o funcionamento adequado. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Inclusão do educador social na equipe técnica possibilitando a ampliação do 
olhar e escuta qualificada para o atendimento às famílias; 

• Ampliação de metas para atendimento do PAEFI permitindo a  inclusão da 
demanda reprimida. 

•  Fortalecimento da intersetorialidade devido à proximidade do CREAS no 
território com os demais serviços da Assistência Social e das diversas Políticas 
Setoriais e Sistema de Garantia de Direitos favorecendo uma maior articulação da 
rede.  

• Publicação do material escrito durante a capacitação da rede. 

• Estabelecer fluxos para demandas referenciadas e espontâneas. 



Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

91 
 

• Construir a identidade do CREAS no território através da execução dos 
serviços previstos. 

• Divulgação e implantação do Plano Municipal de Atendimento socioeducativo 
ao adolescente em cumprimento de MSE. 

• Avaliação da implantação do protocolo intersetorial de MSE. 

• Definição de fluxo entre as proteções a partir do GT interproteções. 

• Ampliar a carga horária de supervisão para as equipe do CREAS. 

• Garantir capacitação, formação continuada e educação permanente para a 
equipe do CREAS. 

• Discutir a metodologia de trabalho do PAEFI, em relação à inclusão, tempo de 
acompanhamento e critérios para desligamento das famílias. 

CREAS SUL 

Assim como já relatado pelo CREAS Noroeste, o processo de descentralização do 
CREAS Sul também se  iniciou com o chamamento de servidores públicos do 
concurso ocorrido em meados de 2013, o que permitiu não só a organização da 
unidade pública estatal, como também a ampliação da meta de atendimento e a 
absorção total da demanda reprimida. 

 Desde então, a equipe vem se constituindo com o objetivo de ofertar orientação e  
apoio  especializado às famílias e indivíduos com seus direitos violados. 

Abaixo segue a relação das entidades executoras do PAEFI na região sul do 
município. 

Tabela 24 - Entidades executoras do PAEFI na região s ul do município. 

Entidade Social Executora  Composição da Equipe  Metas mensais de atendimento 
familiar em 2014 

Assistência Social da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus 

3 Assistentes Sociais 

3 Psicólogos 

1 Educador Social 

1 Coordenadora Técnica 

 

90 

Sociedade Educativa de trabalho e 
Assistência- SETA 

3 Assistentes Sociais 

3 Psicólogos 

1 Educador Social 

1 Coordenadora Técnica 

 

90 

AFASCOM 

3 Assistentes Sociais 

3 Psicólogos 

1 Educador Social 

1 Coordenadora Técnica 

 

90 
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CRAMI 

1 Assistente social 

1 psicóloga 

1 educador 

30 

As principais atividades desenvolvidas, os avanços e desafios identificados neste 
processo serão descritos a seguir. 

Descrição das atividades realizadas em 2014: 

• Ampliação de 90 famílias (CREAS Sul) perfazendo um total de 360 famílias 
atendidas na região sul; 

• Reordenamento do PAEFI, por território, atendendo a todas as violações de 
direitos; 

• Início do alinhamento metodológico do trabalho com famílias através de 
capacitação para a rede da média complexidade 

• Inclusão do educador social para a execução do serviço PAEFI. 

• Realização do Grupo de Trabalho para discussão do papel e da metodologia 
de trabalho dos educadores sociais. 

• Início da discussão da identidade do CREAS no território. 

• Início do atendimento da demanda espontânea no CREAS SUL (através da 
comunidade e de serviços). 

• Participação em reuniões intersetoriais.  

• Participação do SISNOV. 

• Início de reuniões com a Saúde Mental com objetivo de maior aproximação e 
articulação entre as Políticas. 

• Discussão de casos com outras Políticas, de acordo com a demanda da 
família. 

• Discussão do fluxo entre as proteções através do GT interproteções 

• Organização e planejamento de grupos no CREAS SUL com objetivo de 
discutir as violações de direitos com a população no território. 

• Identificação, aproximação, articulação e encaminhamentos dos adolescentes 
dos territórios de referência do CREAS SUL para os SCFV e cursos profissionalizantes 
através de ações dos educadores sociais e agente de ação social. 

• Participação no Grupo de Trabalho dos SCFV. 

• Participação no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo ao 
adolescente em cumprimento de MSE. 

• Construção e oficialização do protocolo intersetorial para o atendimento dos 
adolescentes e suas famílias em cumprimento de MSE. 
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• Planejamento, organização e realização de oficinas temáticas com objetivo de 
iniciar o processo de capacitação de toda a rede de atendimento da média 
complexidade. 

• Início de gestão por território. 

• Priorização da inclusão de crianças e adolescentes vítimas de abuso, 
exploração sexual e violência doméstica, conforme demanda do município e pacto 
SUAS. 

• Priorização da inclusão no PAEFI de crianças, adolescentes, PCD, idosos em 
situação de abandono ou com outras violações de direitos conforme previsto no pacto 
SUAS. 

• Participação da equipe técnica em supervisão de casos contando com 
profissional contratado. 

• Participação em seminários, palestras, capacitação entre outros cursos 
ofertados pelo EGDS. 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

• Aprimorar a estrutura física, de equipamentos e materiais e acessibilidade em 
conformidade com as normativas; 

•  Construir a identidade dos CREAS no território através da execução dos 
serviços previstos; 

• Garantir o vale transporte unitário emergencial para atendimento das famílias; 
Ampliar o número de educadores sociais e agentes de ação social para o CREAS 
SUL; 

• Consolidar o papel do educador social e agente de ação social no CREAS em 
conformidade com a proposta metodológica em vigor; 

• Publicar o processo de capacitação anterior (profª Dra Regina Mioto) e dar 
continuidade ao processo de formação da rede; 

• Capacitar a equipe do CREAS para o atendimento a todas as violações de 
direitos; 

• Estabelecer o alinhamento metodológico também nos diferentes níveis de 
gestão; 

• Ampliar a discussão metodológica de trabalho do social com famílias, 
considerando inclusão, tempo de acompanhamento e critérios para desligamento das 
famílias; 

• Rever RH e infraestrutura física para o atendimento da demanda espontânea; 

• Dar amplo conhecimento e implementar o Plano Municipal de Atendimento 
socioeducativo ao adolescente em cumprimento de MSE; 

•  Garantir recurso para ampliação das horas de supervisão para o CREAS, bem 
como prever a não interrupção da mesma em momentos de mudança de contrato; 

• Incentivar e apoiar a liberação de recursos financeiros para a realização de 
cursos de capacitação; 
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• Realizar a gestão dos serviços de MSE e Abordagem de Rua de forma 
territorializada; 

• Estruturar apoio sociojurídico para o CREAS; 

• Estruturar a interlocução com as demais políticas setoriais visando maior 
apropriação da definição de papéis e ações a serem realizadas com as famílias em 
acompanhamento no CREAS; 

• Inclusão das famílias de crianças e adolescentes em situação de trabalho 
infantil, conforme demanda do município e Pacto de Aprimoramento do SUAS; 

• Definição de fluxo entre as proteções a partir das discussões realizadas no GT 
interproteções; 

• Garantir o acompanhamento das famílias com crianças e adolescentes em 
acolhimento; 

• Articular trabalho conjunto com outras políticas setoriais, em especial com a 
saúde, para o acompanhamento de famílias com violações de direitos em decorrência 
do uso de SPA. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Inclusão do educador social e agente de ação social na equipe, fortalecendo o 
atendimento às famílias, ofertando novos meios de intervenção com as famílias, 
principalmente no que se refere ao encaminhamento de adolescentes para SCFV e 
cursos profissionalizantes; 

• Ampliação de 30 metas para atendimento do PAEFI junto à rede privada do 
SUAS  incluindo a demanda reprimida; 

• Ampliação de 30 metas para atendimento do PAEFI com a chegada de mais 
uma dupla psicossocial no CREAS SUL, perfazendo um total de 120 famílias. 

• Fortalecimento da intersetorialidade devido à proximidade do CREAS no 
território com os demais serviços da assistência social, das diversas políticas e do 
Sistema de Garantia de Direitos favorecendo uma maior articulação da rede. 

Metas para 2015 

• Publicação do material escrito durante a capacitação da rede; 

• Estabelecer fluxos para demandas referenciadas e espontâneas; 

• Construir a identidade do CREAS no território através da execução dos 
serviços previstos; 

• Dar amplo conhecimento e efetivar implementação do Plano Municipal de 
Atendimento socioeducativo ao adolescente em cumprimento de MSE; 

• Avaliação da implantação do protocolo intersetorial de MSE; 

• Definição de fluxo entre as proteções a partir das discussões realizadas no GT 
interproteções; 

• Ampliar a carga horária de supervisão para as equipe do CREAS; 
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• Garantir capacitação, formação continuada e educação permanente; 

• Ampliar a discussão metodológica do PAEFI, em relação à inclusão, tempo de 
acompanhamento e critérios para desligamento das famílias. 

CREAS Leste, Sudoeste e Norte 

O lugar de especialidade atribuído ao CREAS pelo SUAS se constitui em tarefa 
desafiante! Embora as normativas apontem de forma abundante o funcionamento do 
serviço, a referência metodológica para a realização do trabalho ainda é frágil, fato que 
se constitui em um dos grandes desafios para as equipes de trabalho dos CREAS.  

Em Campinas, a partir do chamamento do concurso público ocorrido no 2º 
semestre do ano de 2013 possibilitando a ampliação do quadro de recursos humanos 
e a descentralização de dois CREAS (noroeste e sul), a arquitetura do CREAS ora 
instituída desde sua implantação em 2008 começa a ser modificada. 

Nesse contexto, a unidade pública estatal do 1º CREAS instalado no município 
opera  essencialmente a gestão das entidades beneficentes de assistência social que 
executam os serviços previstos na Proteção Social Especial de Média Complexidade, 
quais sejam: PAEFI (Leste, Norte e Sudoeste), Medidas Socioeducativas, PETI, 
Abordagem Social de Crianças e Adolescentes, Serviço Domiciliar e Centro Dia de 
Referência da Pessoa com Deficiência. 

A equipe de Apoios Técnicos constituída nessa unidade do CREAS é composta 
por seis (6) servidores públicos de nível superior, assim organizados: 

• 1 Apoio Técnico responsável pela gestão das entidades executoras do PAEFI 
da região Leste; 

• 1 Apoio Técnico responsável pela gestão das entidades executoras do PAEFI 
da região Norte; 

• 1 Apoio Técnico responsável pela gestão das entidades executoras do PAEFI 
da região Sudoeste; 

• 1 Apoio Técnico responsável pela gestão da entidades executora da 
Abordagem Social e pela articulação do PETI; 

• 1 Apoio Técnico responsável pela gestão das entidades executoras de Medidas 
Socioeducativas; 

• 1 Apoio Técnico responsável pela gestão das entidades executoras do Serviço 
Domiciliar e Centro Dia de Referência da Pessoa com Deficiência. 

A tarefa dessa unidade pública estatal é coordenada por uma chefia de setor e 
conta também com um agente de ação social e dois assistentes administrativos. 

A seguir serão descritas as atividades desenvolvidas pelos Apoios Técnicos, de 
acordo com a gestão dos serviços. 

PAEFI Norte, Sudoeste e Leste 

• Reuniões mensais visando o alinhamento metodológico do trabalho social com 
famílias, fluxos, procedimentos, articulações e avaliações; 
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• Suporte técnico na discussão das situações familiares e articulações 
institucionais necessárias para o atendimento em rede (no acompanhamento e 
desligamentos do serviço); 

• Participação nas reuniões de rede com o Sistema de Garantia de Direitos (Vara 
da Infância e Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar Leste, serviços das 
políticas públicas de Saúde, Habitação, Trabalho e Renda, Educação e Assistência 
Social) para discussão das situações familiares e articulações institucionais 
necessárias para garantia de direitos; 

• Procedimentos técnico-administrativos relativos a inclusões mensais de 
famílias, relatórios para a rede socioassistencial e Sistema de Garantia de Direitos, 
planilhas mensais para viabilização de passes para as famílias atendidas, planilhas de 
acompanhamento mensal e envio para Vigilância Socioassistencial/Coordenadoria 
Setorial de Avaliação e Controle – CSAC. 

• Composição do processo de monitoramento e avaliação das ações das 
entidades executoras junto à CSAC; 

• Participação nos processos de cofinanciamento da rede privada do SUAS; 

• Reordenamento das famílias em atendimento na perspectiva da região Leste; 

• Participação nas intersetoriais da região: Centro, Costa e Silva, Vila Brandina, 
Flamboyant, São Quirino e Sousas; 

• Participação nas reuniões da Comissão de Combate à VDCCA  do CMDCA; 

•  Participação no Grupo de Trabalho sobre Grau de Dependência do Conselho 
Municipal do Idoso; 

• Participação na organização das ações relativas ao dia 18 de Maio – Dia 
Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, junto ao CMDCA. 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

• Aprimoramento do gerenciamento das planilhas de acompanhamento mensal; 

• Elaboração de mapeamentos qualitativos e quantitativos dos serviços visando 
a identificação de demandas e seu atendimento; 

• Implementação efetiva do Protocolo CREAS / PAEFI; 

• Ampliação do atendimento das famílias; 

• Ampliação do número de educadores sociais; 

• Implantação do CREAS Leste; 

• Efetivação do Plano Individual de Atendimento Familiar com 
corresponsabilização das demais políticas setoriais; 

• Afinamento dos conceitos de Família, Violência e Violação de Direitos a partir 
do GT interproteções;  

• Contribuição para a Vigilância Socioassistencial no desenvolvimento de 
instrumentos de gestão; 
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• Ampliação de capacitação  para os trabalhadores da Média Complexidade; 

• Contribuição no processo de reordenamento dos Serviços De Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, visando o acompanhamento da inclusão do público 
prioritário; 

• Contribuição na efetivação dos Fóruns Regionais; 

• Fortalecimento da intersetorialidade como condição imprescindível e 
estratégica de gestão, articulando as diversas áreas de conhecimento; 

• Fortalecimento do Grupo de Trabalho (GT) Interproteções no estabelecimento 
de protocolos e fluxos entre os níveis de Proteção Social - PSB e PSE (média e alta 
complexidade), bem como discussão sobre o papel de cada serviço no trabalho com 
famílias; 

• Articulação com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), 
Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, Ministério Público; 

• Supervisão institucional para os apoios técnicos do CREAS; 

• Investimento no uso do SIGM, associações e prontuário eletrônico; 

• Publicação do material elaborado coletivamente durante a formação com a 
profª Dra Regina Célia Tamaso Mioto. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Integração entre as equipes executoras do PAEFI; 

• Integração entre CREAS e Coordenadoria de Avaliação e Controle (CSAC), 
propiciando uma melhor avaliação e monitoramento das ações executadas pelas 
entidades beneficentes de assistência social; 

• Reconhecimento do território e rede de serviços do atendimento regionalizado; 

• Aproximação e articulação do CREAS com as equipes técnicas das entidades 
executoras do PAEFI, equipes da Proteção Social Básica e profissionais da política de 
saúde; 

• Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos através das reuniões de 
discussões de situações familiares; 

• Participação nas reuniões intersetoriais da região leste; 

• Elevação do índice de desligamentos das famílias por ressignificação dos 
vínculos familiares e comunitários com superação da violação de direitos (49%), em 
relação aos demais motivos; 

Metas para 2015 

• Atendimento de 150 famílias; 

• Implantação da unidade pública estatal do CREAS Leste, com Recursos 
Humanos previstos na NOB/RH e condições adequadas de infraestrutura para prestar 
atendimento com qualidade; 
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• Ampliação da discussão da metodologia de trabalho em relação à inclusão, 
tempo de acompanhamento e critérios para desligamento das famílias. 

Relação das entidades que executam o serviço PAEFI 
nas regiões Norte, Sudoeste e Leste 

Região Norte 

Tabela 25 - Entidades que executam o serviço PAEFI Re gião Norte. 

Entidades Executoras do PAEFI Composição das Equipes 
Meta Mensal de 
Atendimento 
Familiar 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARÓQUIA 
DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

01 Assistente social; 01 Psicólogo e 01 
Educador Social 30 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO 
DE SER 

02 Assistentes Sociais, 02 Psicólogos e 01 
Educador Social 60 

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS 
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 

01 Assistente social; 01 Psicólogo e 01 
Educador Social 30 30 

CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA 
ILEIDE (7 DE SETEMBRO I) - Fórum da 
Família 

02 Assistentes Sociais, 02 Psicólogos e 01 
Educador Social 60 60 

SOCIEDADE EDUCATIVA DE 
TRABALHO E ASSISTENCIA - SETA - 
UNIDADE NORTE 

02 Assistentes Sociais, 02 Psicólogos e 01 
Educador Social 60 

Total  240 

 

Região Sudoeste 

Tabela 26 - Entidades que executam o serviço PAEFI Re gião Sudoeste. 

Entidades Executoras do PAEFI Composição das Equipes 
Técnicas 

Meta Mensal de 
Atendimento 
Familiar 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARÓQUIA DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

01 Assistente social; 01 Psicólogo e 
01 Educador Social  30 

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM 
SANTA LÚCIA 

02 Assistentes Sociais, 02 
Psicólogos e 01 Educador Social  

60 

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS 
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 

01 Assistente social; 01 Psicólogo e 
01 Educador Social  30 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
CAMPINAS 

04 Assistentes Sociais, 04 
Psicólogos e 01 Educador Social  120 
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SOCIEDADE EDUCATIVA DE TRABALHO 
E ASSISTENCIA - SETA - UNIDADE 
SUDOESTE 

04 Assistentes Sociais, 04 
Psicólogos e 01 Educador Social  120 

Total 360 360 

 

PETI 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) foi implantado no ano de 
2002 no município atendendo à 400 crianças, adolescentes e suas famílias 
identificadas nas mais diversas modalidades de trabalho infantil. 

As ações desenvolvidas de forma contínua devem assegurar acompanhamento 
familiar, inserção nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, demais 
serviços socioassistenciais e inclusão em Programas de Transferência de Renda. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

• Início do Processo de reordenamento do PETI; 

• Levantamento da situação atual das famílias; 

• Inserção das famílias nos Programas Renda Cidadã e Bolsa Família; 

• Levantamento das crianças e adolescentes incluídos no PETI que se 
encontravam  fora do SCFV; 

• Priorização da inclusão das famílias  em situação de trabalho infantil no PAEFI; 

• Discussão e elaboração do plano de trabalho, envolvendo diagnóstico da 
demanda, frentes de intervenção e referenciamentos; 

• Participação no GT de SCFV; 

• Articulação com Sistema de Garantia de Direitos; 

• Participação no Fórum Paulista de Erradicação do Trabalho Infantil. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

• Reordenamento do PETI frente ao novo cenário do trabalho infantil e 
resoluções – (RESOLUÇÕES CIT nº 05 e CNAS nº 08/2013; RESOLUÇÕES CIT nº 
1/2013 e CNAS10/2014);  

•  Articulação entre vigilância socioassistencial, monitoramento, planejamento, 
financiamento e rede de serviços; 

• Articulação intersetorial: prevenção, identificação e proteção das crianças e 
adolescentes; 

• Qualificação da busca ativa e ampliação das equipes de Abordagem Social; 

• Priorização do atendimento e acompanhamento familiar das crianças e 
adolescentes retiradas do trabalho infantil;  

• Integração entre segurança de renda e acesso a serviços e programas. 
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Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Maior sensibilização e publicização do fenômeno através de Campanhas 
Municipais ; 

• Audiências públicas sobre temáticas da exploração do trabalho infantil, 
dividindo as coresponsabilidades com MPT e TEM; 

• Recadastramento no Programa Bolsa Família e cadastramento no Pró-Social , 
alinhando o programa ao novo redesenho do PETI e favorecendo a aproximação das 
famílias ao Serviço; 

• Ampliação da cobertura e inclusão do público do PETI no SCFV e PAEFI; 

• Fortalecimento da articulação das ações  entre os diferentes níveis de 
proteção;  

• Articulação com as demais políticas públicas voltadas à prevenção;  

• Identificação  das crianças e adolescente em situação de trabalho infantil. 

Metas para 2015 

• Assegurar campanhas de publicização do fenômeno Trabalho Infantil ; 

• Mapeamento da demanda de trabalho infantil apontada pelo IBGE, por meio do 
diagnóstico do NEPP/Unicamp; 

• Priorizar a articulação com a rede de serviços do socioassistenciais nos 
territórios; 

• Monitorar a inclusão das crianças e adolescentes nos SCFV;  

• Elaborar o Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil; 

• Garantir o cadastramento de situações de trabalho infantil no Cadastro Único 
(IO Conjunta SENARC/SNAS Nº 2/2014); 

ABORDAGEM SOCIAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE) 

O serviço especializado em abordagem social tem por objetivo assegurar o 
trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a incidência 
de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, 
dentre outros. 

Desta forma, o serviço oferta atendimento à crianças e adolescentes que utilizam 
espaços públicos como forma de moradia ou sobrevivência, buscando resoluções de 
necessidades imediatas e promovendo o acesso à rede de serviços socioassistenciais 
e das demais políticas setoriais. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

• Verificação e devolutiva das denúncias; 

• Articulação com o SGD; 

• Participação em supervisão técnica; 

• Capacitação continuada em Seminários, Fóruns; 
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• Articulação metropolitana por meio do Fórum Regional da RMC fortalecendo 
fluxos e procedimentos na região da metropolitana com presença de cidades como 
Indaiatuba, Hortolândia, Santo Antonio de Posse, Jundiaí  dentre outras; 

• Aproximação do MPT por meio de participações em seminários, audiências e 
reuniões da RMC  com a presença da auditora fiscal do Estado de SP; 

• Reuniões para discussões de caso, ampliando o olhar para referenciamentos e 
contrarreferenciamentos; 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

• Redução do tempo de “espera” entre a identificação da demanda e o 
atendimento da mesma; 

• Aprimoramento da metodologia de trabalho; 

• Capacitação continuada para toda rede executora da PSEMC;  

• Reordenamento dos fluxos de atendimento (referência e contrarreferência) 
entre os níveis de proteção; 

• Fortalecimento da articulação com o SGD. 

• inclusão nos SCFV como público prioritário; 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Menor presença do fenômeno; 

• Fortalecimento da articulação institucional com o SGD e rede socioassistencial 
nas demais políticas públicas, incluindo MPT, MPTE, MPT. 

• Maior articulação entre os serviços da PSEMC; 

Metas para 2015 

• Ampliar gradativamente a equipe para que até o ano de 2016 todas as regiões 
administrativas do município estejam cobertas com o serviço de abordagem. 

Abaixo seguem dados do serviço de abordagem registrados durante o ano de 2014. 
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Gráfico 41 – Abordagens faixas de horário. 

 

Gráfico 42 - Abordagens - dias da semana. 
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Gráfico 43 - Abordagens - faixas etárias. 

 

Gráfico 44 – Distribuição de panfletos e mendicânci a. 
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Gráfico 45 – Guardador de carro e trabalho com mate rial reciclável. 

 

Gráfico 46 – limpeza de lápides e venda de produtos  alimentícios. 
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Gráfico 47 - Venda de produtos "não alimentícios" e  Situação de Rua. 
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Gráfico 48 - Outros. 
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Gráfico 49 - Abordagens faixas etárias. Adolescente s e Crianças reincidentes. 

 

Gráfico 50 - Quantitativo De Abordagens De Acordo C om A Reincidência (Distribuição de panfletos 
e mendicância). 
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Gráfico 51 - Quantitativo De Abordagens De Acordo C om A Reincidência (Guardador de carro e 
trabalho com material reciclável). 

 

Gráfico 52 - Quantitativo De Abordagens De Acordo C om A Reincidência (Limpeza de lápides e 
venda de produtos alimentícios). 
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Gráfico 53 - Quantitativo De Abordagens De Acordo C om A Reincidência (Venda de produtos “não 
alimentícios” e Situação de Rua). 



Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

110 
 

 

Gráfico 54 - Quantitativo De Abordagens De Acordo C om A Reincidência (Outros). 
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Gráfico 55 - Domicílio das Crianças/Adolescentes ab ordados - RMC. 

 

Gráfico 56 - Locais das abordagens. 
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Tabela 27 - Resumo de Abordagens. 
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Gráfico 57 - Encaminhamentos realizados no período 01/01/2014 a 30/11/2014. 

 

Gráfico 58 - Situação Financeira das Crianças e Ado lescentes Abordados. 
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POSTO DE ATENDIMENTO DO CREAS NA VARA DA 
INFANCIA E JUVENTUDE 

Dando cumprimento à parceria assinado entre a Secretaria Municipal de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social e a Vara da Infância e Juventude de 
Campinas, o posto de atendimento vem se constituindo em importante ação do 
CREAS junto à Vara da Infância e da Juventude, contribuindo para maior celeridade 
entre a determinação da medida socioeducativa e o acesso ao seu cumprimento, bem 
como, facilitando a interlocução entre a gestão pública, entidades executoras e o 
Poder Judiciário. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

• Acolhimento e inserção dos adolescentes/jovens e suas famílias nas unidades 
executoras de Medidas Socioeducativas; 

• Desenvolvimento de relações iniciais de confiança, segurança e afeto; 

• Fornecimento de informações acerca da MSE e das Unidades Executoras; 

• Busca de informações sobre a realidade da vida dos usuários (adolescente e 
família) para composição dos autos do processo. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

• Fortalecimento da parceria entre o CREAS, SGD, Cartório e Juízo da VIJ; 

• Manutenção da presença do posto tendo em vista a agilidade dos 
encaminhamentos; 

• Potencializar e fortalecer as relações com as executoras para criação e 
aprimoramento do fluxo de trabalho. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Atendimentos e encaminhamentos mais ágeis facilitando o entendimento e 
acesso ao cumprimento da MSE aplicada. 

Metas para 2015 

• Fortalecer a parceria instituída 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL a ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE 
ASSISTIDA (LA) e de PRESTAÇÃO de SERVIÇOS à 
COMUNIDADE (PSC) 

O serviço de medidas socioeducativas em meio aberto tem por objetivo a oferta 
de atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes, jovens e suas 
famílias em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas 
judicialmente. 

Este serviço registrou 489 atendimentos mensais para PSC e LA no ano de 2014. 
As maiores incidências de atos infracionais identificadas foram aquelas relacionadas 
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ao tráfico, seguido pelo roubo. Há predominância do público masculino, especialmente 
das regiões Sudoeste e Sul, respectivamente. 

Os recursos metodológicos utilizados para execução de Medidas Socioeducativas 
consistem em: acolhimento, estudo do caso, construção do Plano Individual de 
Atendimento (PIA), atendimentos individuais, grupais, oficinas, entrevistas e 
atendimentos domiciliares, atividades coletivas e comunitárias, acompanhamentos e 
encaminhamentos para rede de atendimento (saúde, educação, habitação, trabalho, 
Justiça, esporte, lazer e regularização de documentos pessoais). 

PSC 

Os atendimentos realizados contemplam acolhimento inicial, interpretação da 
medida, atendimento individual e grupal com o adolescente e com as famílias, 
acompanhamento interdisciplinar, contatos telefônicos, entrevistas domiciliares, 
atendimento domiciliar, prestação de serviço no território de origem do adolescente, 
referenciamento e contra-referenciamento para a rede de serviços socioassistenciais, 
de saúde e educação. 

Atividades de gestão realizadas durante o ano de 20 14 

• Reuniões mensais na perspectiva do alinhamento da metodologia de trabalho, 
fluxos, procedimentos, articulações e avaliações do processo; 

• Suporte técnico na discussão das situações familiares e articulações 
institucionais necessárias para o atendimento em rede (acompanhamento e 
desligamentos); 

• Reuniões de rede com o Sistema de Garantia de Direitos (Vara da Infância e 
Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar Leste, serviços das políticas públicas 
de Saúde, Habitação, Trabalho e Renda, Educação e Assistência Social) para 
discussão das situações familiares e articulações institucionais necessárias para 
garantia de direitos; 

• Gestão das planilhas de acompanhamento mensal; 

• Composição no processo de monitoramento e avaliação das entidades 
executoras por meio de visitas institucionais em conjunto com a CSAC; 

• Participação e acompanhamento nos processos de cofinanciamento da rede 
privada do SUAS; 

• Afinamento dos conceitos de Família, Violência e Violação de Direitos entre as 
Proteções a partir do GT Interproteções; 

• Contribuição para a Vigilância Socioassistencial no desenvolvimento de 
instrumentos capazes de identificar tendências territoriais, regionais e metropolitanas, 
indicadores, índices e taxas para monitoramento e avaliação do modelo 
socioassistencial em todas as suas dimensões; 

• Participação no GT dos SVFC visando o monitoramento da inclusão do público 
prioritário; 

• Discussão metodológica  face a responsabilização ao ato infracional praticado; 

• Elaboração do PIA e ou PIFA com a participação do adolescente e da família; 
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• Revisitação do PIA; 

• Construção do Protocolo Intersetorial de MSE;  

• Participação GT Interproteções; 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

• Articulação entre a rede parceira e o SGD; 

• Fortalecimento da intersetorialidade tendo em vista qualificar o projeto político 
pedagógico dos adolescentes  e suas famílias; 

• Alinhamento de conceitos , diretrizes e objetivos do SUAS e SINASE; 

• Articulação e estabelecimento de fluxos operacionais entre os Serviços de MSE 
e os demais Serviços da Média Complexidade; 

• Discussão sobre a territorialização do Programa de Liberdade Assistida;  

• Construção de estratégias metodológicas que ampliem a participação dos 
familiares nos territórios de origem; 

•  Ampliação das discussões sobre os critérios de encaminhamentos do 
adolescente para a medida de PSC; 

• Alinhamento da metodologia de trabalho com a gestão compartilhada através 
do CREAS, e dos diversos atores (técnicos / orientadores de medida, dupla 
psicossocial com foco na família e educadores); 

• Investimento no acompanhamento e na permanência escolar do adolescente; 

• Ampliação de espaços de discussão sobre a violência policial contra o 
adolescente no sistema de garantia de direitos. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Maior conscientização sobre a responsabilização acerca do ato infracional ; 

• Estabelecimento de novas parcerias como estratégias para o processo de 
aquisição de Direitos Sociais junto ao adolescente e suas famílias; 

• Construção do Projeto pedagógico e social do adolescente e família  ; 

• Maior articulação do  SGD ; 

• Estreitamento das relações entre o CREAS e o Judiciário a partir do posto do 
CREAS; 

• Aprimoramento da metodologia;  

• Planejamento e execução do Plano Municipal de MSE; 

• Elaboração do Protocolo Intersetorial de MSE; 

• Ampliação da Equipe Técnica de referência, possibilitando maiores e melhores 
intervenções junto às famílias e adolescentes; 
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• Aumento na participação da família nos grupos de responsáveis e elaboração 
de estratégias visando ampliação dos recursos metodológicos no acompanhamento 
familiar; 

• Mudança na metodologia de trabalho, com atuação no território de origem do 
adolescente (PSC); 

• Participação do adolescente em todo processo para a efetivação da prestação 
de serviços (PSC); 

• Ampliação significativa de parceiros na execução da prestação de serviços 
(PSC); 

• Aproximação com a rede de serviços nos territórios (PSC); 

Metas para 2015 

• Fortalecer o processo de inclusão escolar do adolescente em cumprimento de 
medida socioeducativa; 

• Construir projetos intersetoriais visando o fortalecimento da função protetiva da 
família, buscando diminuir reincidências; 

• Implementação do Plano Decenal de Medidas Socioeducativas no município; 

• Qualificação dos instrumentais de trabalho;  

• Construção de novas parcerias e possibilidades de PSC; 

• Fortalecimento da articulação entre as entidades executoras e os CREAS 
territorializados, desencadeando ações conjuntas em relação as famílias e 
adolescentes; 

• Avaliação do pós medida; 

• Aproximação com a rede estadual de educação; 

• Efetivação de ações acerca da violência policial contra os adolescentes; 

• Fortalecimento do trabalho em rede; 

• Revisão do Protocolo Intersetorial quanto ao fluxo da educação no meio aberto; 

• Construção de indicadores de resultados; 

• Discussão sobre a territorialização da medida de Liberdade Assistida, em 
especial na região Noroeste e Sul. 
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Gráfico 59 - Fotos. 

SERVIÇO DOMICILIAR 

Este serviço visa contribuir para e melhoria da qualidade de vida de pessoas 
idosas e pessoas com deficiência vítimas de violência, por meio de oferta domiciliar 
prestada por cuidadores, com a supervisão de dupla psicossocial. 

As principais atividades desenvolvidas dizem respeito a organização das 
atividades de vida diária, ampliação da convivência familiar e comunitária, promoção 
da autonomia e do fortalecimento de vínculos. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

• Definição dos critérios de inclusão; 

• Divulgação do Serviço nos fóruns intersetoriais e reuniões de equipe dos DAS 
e CRAS; 

• Participação na avaliação de inclusão; 
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• Elaboração do Plano de Cuidados inicial; 

• Monitoramento do acompanhamento e desligamento dos usuários; 

• Gestão das metas de atendimento; 

• Apoio às equipes técnicas na construção de metodologia e ferramentas de 
intervenção para o atendimento das famílias; 

• Participação junto à CSAC de ações de monitoramento; 

• Articulação com a rede de Proteção Social Básica, outros serviços da Proteção 
Social Especial de Média Complexidade e/ou Alta Complexidade e Poder Judiciário, 
para inserção da família; 

• Articulação com o sistema de garantia de direitos; 

• Mediação de conflitos com a família das pessoas idosas e pessoas com 
deficiência, nas situações estritamente necessárias em conjunto com o apoio jurídico. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

• Atendimento da totalidade das metas cofinanciadas; 

• Inexistência de serviços que atenda idosos com grau de dependência III 
(RDC/ANVISA nº 283 de 36/09/2005); 

• Responsabilização da família quanto aos cuidados com os idosos e pessoas 
com deficiências; 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Aumento do número de referenciamentos; 

• Maior qualificação nos atendimentos e intervenções; 

• Parcerias com os serviços da Proteção Social Básica e demais serviços da 
Proteção Social Especial e Poder Judiciário, para inserção da família na rede de 
proteção; 

Metas para 2015 

• Garantir o atendimento das 40 metas cofinanciadas; 

• Continuidade nas capacitações da equipe técnica e cuidadoras; 

CENTRO – DIA DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

O Centro- Dia de Referência da Pessoa com Deficiência destina-se 
prioritariamente ao atendimento de jovens e adultos com deficiência em situação de 
dependência, agravadas por violações de direitos. 

 Em seu primeiro ano de funcionamento no município, o  referido serviço atendeu, 
diariamente,  30 usuários, ofertando espaço de convivência, cuidado, alimentação, 
atendimentos psicossociais, na perspectiva do desenvolvimento de potencialidades, 
autonomia e proteção. 
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Descrição das atividades realizadas em 2014 

• Atendimento de 30 usuários; 

• Estabelecimento de Planos de Atendimento; 

• Monitoramento de desligamentos; 

• Divulgação do Centro-Dia para a rede socioassistencial e SGD; 

• Participação em reuniões com Conselhos Municipais, Fóruns, grupos de 
trabalho visando a apresentação de demandas da área da pessoa com deficiência; 

• Solicitação e acompanhamento da elaboração de relatórios para rede e SGD; 

• Discussão técnica dos casos em acompanhamento para definição de plano de 
atendimento, competências, responsabilização com saúde, assistência social, e /ou 
outros considerando a especificidade do serviço e sua recente implantação.  

• Acompanhamento de visitas de outros municípios;  

• Composição do monitoramento de ações junto a CSAC. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

• Atendimento das metas previstas; 

• Adequação do transporte frente as demandas; 

• Efetivação do Plano Viver sem Limites; 

• Trabalho social com famílias; 

•  Supervisão e capacitação da equipe. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Maior conhecimento do serviço pela rede socioassistencial e demais políticas 
setoriais; 

• Maior participação da política de saúde no Plano de Atendimento dos usuários 
e famílias; 

• Fortalecimento entre gestão do CREAS e entidade executora; 

Metas para 2015 

• Ampliação da proposta metodológica visando alcançar a integralidade da 
família 
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EVENTOS REALIZADOS EM 2014: 

 

Gráfico 60 - Oficinas. 

 

Gráfico 61 - Eventos: Parâmetros para o trabalho com famílias na PSEMC e 1o Seminário de 
Medidas Socioeducativas. 

Centro POP 

As unidades públicas estatais do Centro de Referência Especializado para a 
População em Situação de Rua - Centro POP - Sares I e II localizam-se na região 
central do município. Constituem-se em espaço de referencia à população usuária. A 
unidade I se encontra em fase de qualificação e a unidade II possui condições de 
acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência, equipe técnica e administrativa 
completas.   

 O acompanhamento especializado, ofertado por este Serviço, vem sendo 
realizado por meio de grupo de acolhida diário, atendimentos continuados, atividades 
coletivas (assembleias e grupos reflexivos) e oficinas (de cinema e capoeira) que 
possibilitam o fortalecimento da autoestima e identidade, o desenvolvimento de 
sociabilidade e o fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que 
oportunizem a (re)construção de novos projetos de vida com as pessoas usuárias do 
serviço, na perspectiva de viabilizar o processo de saída das ruas, buscando a 
interface com as demais políticas públicas. 
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Avanços ocorridos no ano de 2014 foram: a implantação de um posto do Cadastro 
Único para Programas Sociais e a benefícios socioassistenciais e a ampliação da 
equipe técnica do Centro POP II. 

A realização do Seminário “Proteção Social a População em Situação de Rua: 
Metodologias em Construção”, com a presença de Jadir de Assis, Coordenador-Geral 
dos Serviços Especializado à Famílias e Indivíduos MDS, proporcionou aos treze 
municípios presentes, discussão qualificada sobre a metodologia de trabalho para esta 
população, apontamento de avanços no desenvolvimento das ações, e os desafios no 
processo de constituição dos Centro Pop em todo país. 

No corrente ano as unidades: do Centro Pop atenderam 970 pessoas diferentes, 
destas 831 eram do sexo masculino e 139 do sexo feminino 

Tabela 28 - Quadro Mensal de atendimento por sexo e  faixa etária - Centro POP Sares I. 

  Mês J J F F M M A A M M Jun Jun Jul Jul A A S S O O N N D D 

Faixa 
Et./Sex M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

13 a 17 a. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 a 39 a. 68 15 82 19 61 18 85 12 73 12 56 12 55 15 15 2 27 7 13 3 22 9 20 2 

40 a 59 a. 117 8 99 7 87 7 97 10 78 9 79 8 70 4 11 3 17 5 14 0 20 2 18 5 

60 a. ou + 13 0 9 0 12 0 12 1 11 0 9 1 15 1 2 1 1 0 3 0 3 0 2 0 

Total 198 24 190 26 160 25 194 23 162 21 144 21 140 20 28 6 45 12 30 3 45 11 40 7 

Total 
mensal 222  216  185  217  183  165  160  34  57  33  56  47  

 

Pode-se observar uma procura maior de pessoas na faixa etária de 40 a 59 anos 
com 775 pessoas, seguido por pessoas na faixa etária de 18 a 39 anos, totalizando 
703. 
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Gráfico 62 - Faixa Etária X Sexo 

Tabela 29 - Quadro Mensal de atendiment

Mês Jan Jan Fev Fev Mar Mar

Faix
a 
Et./S
ex 

M F M F M F 

13 a 
17 a. 0 0 0 0 0 0 

18 a 
39 a. 113 17 88 19 72 14

40 a 
59 a. 41 5 29 8 23 4 

60 a. 
ou + 1 0 1 0 0 1 

Total 155 22 118 27 95 19

Total 
men
sal 

177  145  114  

 

Observa-se que a faixa etária de maior procura situa
1.198 pessoas. Em seguida, com 455 p
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Faixa Etária X Sexo - Mensal Centro POP Sares I. 

Quadro Mensal de atendiment o por sexo e faixa etária - Centro POP Sares II

Mar Abr Abr Mai Mai Jun Jun Jul Jul Ago Ago Set Set

 M F M F M F M F M F M F

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 100 20 71 19 78 23 71 17 87 15 67 15

 30 3 24 4 35 3 32 10 41 6 38 7

 3 0 0 1 1 0 3 0 2 0 2 0

19 133 23 95 24 114 26 106 27 130 21 107 22

156  119  140  133  151  129  

se que a faixa etária de maior procura situa-se entre 18 a 39 anos com 
1.198 pessoas. Em seguida, com 455 pessoas, tem-se a faixa etária de 40 a 59 anos

123 

 

Centro POP Sares II . 

Set Out Out Nov Nov Dez Dez 

F M F M F M F 

0 0 0 0 0 0 0 

15 115 34 63 19 53 8 

7 49 6 29 3 23 2 

0 3 0 0 0 0 0 

22 167 40 92 22 76 10 

 207  114  86  

se entre 18 a 39 anos com 
se a faixa etária de 40 a 59 anos. 
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Gráfico 63 - Faixa Etária X Sexo 

Quando se analisa as duas unidades percebe
atendimento de pessoas mais jovens (18 aos 39 a
Unidade I registram-se pessoas com idade que compreende 40 e 59 anos, além de 
pessoas idosas. Tal dado pode retratar o maior tempo de existência da referida 
unidade (desde 2002) constituindo
em situação de rua. A metodologia aplicada na Unidade II tem atraído um público mais 
jovem, o qual busca um processo de organização interna e social para construir sua 
saída das ruas. 

Gráfico 64 - Gráfico das C aracterísticas especificas identificadas nas pessoa s atendidas no 
serviço apresentadas no RMA .

Observa-se atendimento elevado de pessoas adultas que fazem uso de 
substância psicoativa e um expressivo número de pessoas que apresentam suspeita 
de doenças ou transtorno mental, demandando constante articulação com a saúde.

Os contatos telefônicos são importantes instrumentos de trabalho que viabilizam 
localizar familiares, documentação e informações sobre a história de vida das pessoas 
atendidas, bem como favor
acompanhamento referenciamento e contrarreferenciamento dos usuários.
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Faixa Etária X Sexo - Mensal - Centro POP - Sares II. 

Quando se analisa as duas unidades percebe-se uma demanda maior de 
atendimento de pessoas mais jovens (18 aos 39 anos) no Centro POP Sares II. Já na 

se pessoas com idade que compreende 40 e 59 anos, além de 
pessoas idosas. Tal dado pode retratar o maior tempo de existência da referida 
unidade (desde 2002) constituindo-se, desta forma, em referência para a população 
em situação de rua. A metodologia aplicada na Unidade II tem atraído um público mais 
jovem, o qual busca um processo de organização interna e social para construir sua 

aracterísticas especificas identificadas nas pessoa s atendidas no 
. 

se atendimento elevado de pessoas adultas que fazem uso de 
substância psicoativa e um expressivo número de pessoas que apresentam suspeita 

transtorno mental, demandando constante articulação com a saúde.

Os contatos telefônicos são importantes instrumentos de trabalho que viabilizam 
localizar familiares, documentação e informações sobre a história de vida das pessoas 
atendidas, bem como favorecem a articulação intersetorial para inserção, 
acompanhamento referenciamento e contrarreferenciamento dos usuários.
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Gráfico 65 - demonstrativo dos encaminhamentos efetuados pelo se rviço

A maior parte dos encaminhamentos foram
documentação 31 % e Poupa Tempo 25%

Gráfico 66 - demonstrativo das estratégias metodológicas executa das pelo serviço

Observa-se que os atendimentos individuais são os mais executados, 
principalmente na Unidade I do Centro Pop e na Unidade II os atendimentos em dupla 
psicossocial constitui-se na segunda estratégia mais utilizada, com 355  entrevistas 
psicossociais realizadas. 

As reuniões para discussão de casos, apontam para um espaço significativo d
troca de informações e experiências, referenciamento dos usuários para as unidades 
de acolhimento, bem como para o planejamento das ações a serem realizadas em 
conjunto com o usuário. Cabe ressaltar que 65 destas reuniões foram realizadas com 
a rede de saúde. 

Das 970 pessoas cadastradas considera
meses do ano, ou que foram atendidos em meses subsequentes. Na Unidade Sares I 
foram acolhidas 1.575 pessoas e na Unidade Sares II 1.671 pessoas, perfazendo um 
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Das 970 pessoas cadastradas considera-se aquelas que retornaram em diferentes 
meses do ano, ou que foram atendidos em meses subsequentes. Na Unidade Sares I 
foram acolhidas 1.575 pessoas e na Unidade Sares II 1.671 pessoas, perfazendo um 
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total de 5.068 atendimentos na unidade Centro Pop Sares I e 68.639 atendimentos no 
Centro Pop Sares II. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s  

- Atendimento a pessoas com sofrimento mental e o estabelecimento de processo 
de acolhida nas unidades de saúde;  

- Pouca participação do usuário em espaço de controle social e rotatividade de 
usuários nas reuniões do Fórum da População em Situação de Rua; 

- Infraestrutura da Unidade Centro Pop Sares I; 

- Doenças infectocontagiosas detectadas após a frequência dos usuários nos 
equipamentos 

- Compreensão da sociedade e comerciantes do entorno sobre o fenômeno e 
serviço desenvolvido, assim como da necessidade de envolvimento da sociedade na 
atenção a esse publico. 

4. Proteção Social Especial De Alta Complexidade 

CRIANÇA E ADOLESCENTE 

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Criança e Adolescente, conta 
com uma rede composta por: 07 abrigos para crianças e adolescentes, 01 abrigo 
especializado para adolescentes em situação de rua, 01 Casa de Passagem para 
crianças e adolescentes, 01 Casa de Passagem especializada, 02 serviços de 
acolhimento familiar, 15 Casas Lares, 01 programa de apadrinhamento afetivo. 
Considerando que a gestão pública dessa rede, teve início em 2008, quando então, o 
município contava com apenas 08 abrigos, 02 serviços de acolhimento familiar e 02 
Casas de Passagem, seu avanço é notável. 

Tal processo foi possível devido ao empenho do Poder Público em estabelecer 
parcerias com o CMDCA/FMDCA, Fundação FEAC, aportando-se conjuntamente 
recursos financeiros os quais alavancaram ações de implantação e/ou implementação, 
posteriormente incorporadas ao orçamento público. 

Cabe ressaltar, que o trabalho de gestão da rede de alta complexidade criança e 
adolescente, é também resultado da integração entre Gestão, CSAC- coordenadoria 
de Avaliação e Controle e o CMDCA através da Comissão de Abrigos. Este tripé, torna 
possível o fortalecimento das ações de reordenamento e qualificação da rede de 
acolhimento. 

A seguir, segue breve exposição das ações realizadas no exercício de 2014. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

• Aprimoramento da Gestão Publica dos serviços de acolhimento para crianças e 
adolescentes, com ampliação do quadro de profissionais da equipe de gestão; 

• Aumento de recursos para o cofinanciamento/aditamento. 

• Qualificação profissional através de formação continuada para coordenadores, 
equipe técnica e cuidadores. 
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• Adequação e aumento do quadro de RH (educadores) dos abrigos Convívio 
Aparecida I e Lar Nosso Sonho. 

• Reordenamento gradativo do abrigo  Lar da Criança Feliz, com a implantação 
de 01 Casa Lar para 10 crianças e adolescentes, oriundas do próprio abrigo e reforma 
do espaço físico. 

• Reordenamento do Abrigo Municipal – CMPCA através da revisão da 
metodologia, formação continuada para os profissionais, realização de planejamento 
estratégico, reposição parcial do quadro de educadores, início da reforma e 
manutenção do espaço físico. 

• Revisão e fortalecimento da metodologia de trabalho com famílias, crianças e 
adolescentes. 

• Recurso financeiro e material para divulgação do Acolhimento Familiar; 

• Implantação de 02 Repúblicas para jovens com 6 metas cada uma ;  

• Implantação do Programa de Apadrinhamento Afetivo – Acordar; 

• Oferta de recurso para contratação de supervisão institucional, através do 
FMDCA, para todos os serviços de acolhimento; 

• Articulação de ações pontuais com as proteções sociais:  básica e especial de 
média complexidade; 

• Manutenção de grupos de irmãos unidos no ato inicial do acolhimento, 
amenizando o sofrimento desta ação; 

• Continuidade da parceria com o CMDCA em relação as ações de 
reordenamento;  

• Continuidade na parceria com SME (Secretaria Municipal de Educação), para 
manutenção dos pedagogos nos Serviços de Acolhimento. 

• Realização do III Colóquio Internacional do Acolhimento Familiar, parceria entre 
a Secretaria Municipal da Cidadania, Assistência e Inclusão Social e a “Terra dos 
Homens”. 

 

Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de vio lência Doméstica de 
Gênero 

• Ampliação do quadro de RH da Casa Abrigo de Mulheres, através da 
contratação de uma agente de ação social (educadora); 

• Mudança para outro imóvel; 

• Aumento de mulheres e filhos atendidos em relação ao ano de 2013. (48 
mulheres e 75 crianças e adolescentes); 

• Maior articulação com a rede de atendimento à mulher 
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Atividades executadas pelos “Apoios Técnicos” 

• Realização de reuniões sistemáticas com todos os serviços de Acolhimento; 

• Realização de reuniões com os Coordenadores e Equipes Técnicas de maneira 
individualizada; 

• Propostas e ações resolutivas para demandas e dificuldades encontradas pelas 
equipes; 

• Estabelecimento de contatos frequentes com os serviços; 

• Realização de visitas periódicas às Unidades de Atendimento; 

• Participação em discussões de casos com as equipes e em rede; 

• Manutenção de contato sistemático com o CSAC; 

• Articulação com a rede socioassistencial e demais políticas setoriais; 

• Gestão das vagas disponíveis para Acolhimento. 

POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA E IDOSO 

A Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial para População Adulta em 
Situação de Rua e Idoso é composta por serviços de média complexidade – Centro 
POP I e Centro POP II e de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional 
para população em situação de rua, de ação emergencial, idosos e para pessoas em 
trânsito. 

O fenômeno população em situação de rua é extremamente dinâmico e desafiante 
exigindo constantes reflexões e aprimoramento de suas ações. 

A seguir segue detalhamento das atividades realizadas por esta Coordenadoria e 
pelos serviços a ela vinculados. 

Descrição das atividades realizadas em 2014 

• Reuniões do Grupo de Trabalho dos representantes da Região Metropolitana 
de Campinas para retomada do Protocolo de Atenção a População de Rua da RMC, 
reflexões e propostas de ação conjunta intermunicípios; 

• Apresentação a AGEMCAMP da proposta de sensibilização dos prefeitos no 
Conselho de Desenvolvimento da RMC tendo em vista a necessidade de previsão 
orçamentária para a implantação de serviços; 

• Apresentação do protocolo da RMC e da rede de população em situação de 
rua do Município no Seminário da Frente Paulista ocorrido em Barretos; 

• Visita de representantes do Estado e de quatro Municípios que acenaram 
positivamente para a metodologia utilizada e os serviços implantados;  

• Apresentações dos serviços em três reuniões intersetoriais e na reunião da 
rede Álcool e Drogas.  

• Capacitação da rede socioassistencial por meio de processo participativo, 
discussão e troca de experiências com vistas a ampliar a compreensão do fenômeno e 
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estimular o processo continuo de revisitar as estratégias e metodologias aplicadas no 
desenvolvimento do trabalho. 

• Nove encontros com a coordenadora, apoio técnico da coordenação, CSAC e 
os gestores das unidades de acolhimento institucional resultando em instrumental de 
referencia para os serviços; 

• Contagem para conhecimento do número de pessoas em situação de rua ou 
em situação emergencial de rua; 

• Encontros “Construindo Redes de Proteção” com os grupos organizados da 
sociedade civil/Entidades que oferecem alimentação nas ruas e o Fórum da População 
de Rua; 

• Estabelecimento de reuniões semanais com a rede socioassistencial, com 
construção de fluxo de informações e de referenciamento às unidade de acolhimento 
institucional; 

• Inauguração do Abrigo Feminino 

• Processo de implantação da Casa de Passagem. O espaço está passando por 
reforma para melhor acolher os usuários, com a proposta de trabalhar com os 
voluntários que doam alimentação nas ruas; 

• Reordenamento do Abrigo Renascer para Residência Inclusiva. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, ITINERANTE E 
MENDICANTE 

No ano de 2014 o Serviço de Atendimento ao Migrante Itinerante e Mendicante 
atuou de forma significativa na atenção à população em situação de rua cumprindo 
seu papel na oferta de proteção integral aos indivíduos e famílias. 

Assim, conforme os dados que se demonstrará a seguir, esta unidade se constitui 
em referência para pessoas em trânsito ou em situação de rua no município de 
Campinas. 

No ano de 2014 foram registrados 42.300 pernoites às pessoas em trânsito ou 
situação de rua, atendidas dentro dos critérios do SAMIM, que conta com uma equipe 
profissional que procurou capacitar-se para melhor atender os usuários. A equipe 
contabilizou 21 participações em Fóruns, GT’s, Seminários, Palestras e Cursos de 
Capacitação durante este período 

Foram realiados 3.773 atendimentos para a 2.450 indivíduos e 98 famílias. 

A diferença existente entre os quantitativos representam os acompanhamentos 
realizados pela equipe técnica, isto é, pessoas que demandaram um cuidado mais 
estreito e sistemático. 

Dentre as diversas estratégias adotadas para garantir o apoio necessário aos 
usuários do SAMIM destacam-se os atendimentos individuais; articulações via 
telefone; referenciamentos à outras políticas setoriais; grupos de acolhida; entrevistas 
domiciliares: 

As pessoas em situação de trânsito constituem o maior grupo atendido pelo 
SAMIM. As principais demandas referem-se à obtenção de documentos, tratamentos 
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de saúde, passagens, empregos, apontando a b
de vida. 

Diariamente são realizados grupos de acolhida para orientações e 
esclarecimentos sobre o serviço.

Dentre as atividades realizadas em 2014 destaca
diferentes serviços e unidades que ofere

Gráfico 67 - Articulação em rede para Discussão de Casos.

 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s em 2014

 -Desenvolvimento de ações intersetoriais;

- Interlocução com a Saúde Mental 
portadores de sofrimento mental que necessitam de residência terapêutica;

- Atendimento de casos não condizentes com o perfil do serviço;

- Acolhimento de seis idosos por ocasião de fechamento de casa de repou
clandestina; 

- Atendimento muito superior ao preconizado pela Tipificação.

Resultados alcançados com as atividades realizadas

Reforma da unidade oferecendo um mínimo de dignidade e privacidade aos 
usuários na utilização dos sanitários, maior proteção co
de toda a parte elétrica e a ampliação do quarto das pessoas em tratamento de saúde;

Inclusão em serviços e benefícios, conforme se demonstra abaixo:
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de saúde, passagens, empregos, apontando a busca para a melhoria das condições 

Diariamente são realizados grupos de acolhida para orientações e 
esclarecimentos sobre o serviço. 

Dentre as atividades realizadas em 2014 destaca-se a articulação entre os 
diferentes serviços e unidades que oferecem proteção à esta população.

 

Articulação em rede para Discussão de Casos.  

Desafios avaliados durante a execução das atividade s em 2014 

Desenvolvimento de ações intersetoriais; 

Interlocução com a Saúde Mental  visando identificação de portas de saída para 
portadores de sofrimento mental que necessitam de residência terapêutica;

Atendimento de casos não condizentes com o perfil do serviço; 

Acolhimento de seis idosos por ocasião de fechamento de casa de repou

Atendimento muito superior ao preconizado pela Tipificação. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas  

Reforma da unidade oferecendo um mínimo de dignidade e privacidade aos 
usuários na utilização dos sanitários, maior proteção com o forro dos dormitórios, troca 
de toda a parte elétrica e a ampliação do quarto das pessoas em tratamento de saúde;

Inclusão em serviços e benefícios, conforme se demonstra abaixo:
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Tabela 30 

ACESSO À BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATE  DA CIDADANIA  
329 DOCUMENTAÇÃO CIVIL 
5 RENDA CIDADÃ 
3 BOLSA FAMÍLIA 

 

Tabela 31 

ACESSO À PROGRAMAS DE INSERÇÃO, CUIDADO E ASSISTÊNC IA DE 
IDOSOS 
220 TRATAMENTO DE SAÚDE CLÍNICO E/OU MENTAL 
8 BENEFÍCIO DE PRESTRAÇÃO CONTINUADA 
3 INSERIDOS EM I.L.P.I. (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 

PARA IDOSOS) 
 

Tabela 32 

AÇÕES PARA REDUÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO  DE RUA 
12 INSERÇÃO EM ABRIGOS / CASA DE PASSAGEM DA REDE DE 

POPULAÇÃO DE RUA 
285 RETORNO AO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO 
261 RETORNO À CIDADE DE ORIGEM - VIA REDE RECÂMBIO 
83 ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO FORMAL / INFORMAL 
29 ORIENTAÇÃO AO ACESSO À OUTRAS ALTERNATIVAS DE MORADIA 
 

Observar-se que 261 usuários que estavam em trânsito no município tinham o 
objetivo de retornar as suas cidades de origem e 285 pessoas retornaram ao convivo 
familiar e comunitário, havendo, desta forma, redução do número de usuários em 
situação de rua e com direitos violados. Com relação ao mercado de trabalho 83 
pessoas obtiveram êxito e seu intento, ainda que no mercado informal, e 12 pessoas 
foram inseridas em unidades de acolhimento institucional. 

Metas para 2015 

- Adequar o SAMIM para Casa de Passagem com 50 leitos; 

- Qualificar a metodologia de atendimento. 

CASA DO IDOSO E DA IDOSA 

A Casa do Idoso e da Idosa prestou atendimento à 12 idosos (as) com diferentes 
necessidades e graus de dependência, por meio de equipe para auxiliar nas atividades 
da vida diária e social, visando assegurar a convivência comunitária, acesso à 
atividades culturais, lúdicas e de lazer. 

Visando acolher com qualidade, destaca-se a reforma ocorrida na unidade. 

Em relação ao perfil do público atendido há predominância do público masculino e 
acima de 70 anos de idade. 
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As principais atividades desenvolvidas foram: 

- Socialização e lazer através de atividades realizadas na comunidade: bailes, 
religiosos, passeios; 

- Roda de conversa semanal com o objetivo de fortalecimento de vínculos afetivos 
e convívio entre os próprios usuários  e esses com a equipe; 

- Exibição de filmes educativos e atrativos para a idade com objetivo de reflexão e 
lazer; 

- Ações educativas desenvolvidas com a área de segurança alimentar; 

- Musicoterapia com intuito de divertir e despertar a memória para fatos passados 
devido vários casos de perda de memória; 

- Atividades físicas desenvolvidas no Espaço das Vilas com objetivo de tratar o 
físico e fortalecer o convívio comunitário; 

- Caminhadas ao redor da Praça; 

- Atendimento semanal feito pela médica residente de Geriatria da Unicamp; 

- 15 eventos realizados durante o ano (passeios, visitas da comunidade ao 
equipamento e festas tradicionais: junina e final de ano) 

- Consultas médicas realizadas: interna: 222 (realizada pela médica residente de 
Geriatria; externa: 02; especializada: 44; saúde mental interna: 39 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s  

- Adesão dos usuários às atividades na comunidade; 

- Pouco tempo para as atividades extra-institucional; 

- Desgaste dos usuários e da equipe por ocasião da reforma da unidade. 
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Resultados alcançados com as atividades realizadas 

- Maior conforto e proteção aos idosos acolhidos a partir da qualificação do 
espaço físico, reforma do telhado, forro e instalação elétrica, revisão da rede hidráulica 
e pintura da Casa; 

- Melhoria na qualidade de vida dos usuários com as atividades físicas; 

- Maior socialização entre os usuários e fortalecimento de vínculos afetivos; 

- Melhor interação entre usuários e funcionários; 

- Melhora da autoestima dos usuários ; 

- Aumento na melhoria de qualidade de vida pelo atendimento estreito e 
sistemático da médica residente de Geriatria. 

Metas para 2015 

- Ampliação das atividades específicas desenvolvidas dentro dos limites 
apresentados pelos usuários (debilidade física e mental) 

- Sensibilização e motivação da equipe e dos usuários para a continuidade às 
atividades já desenvolvidas bem como implantação de novas atividades; 

- Maior articulação com a saúde no território e com o Serviço de Atendimento 
Domiciliar;  

- Ampliação da participação da Casa na Rede de ILPI. 

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 
Públicas e de Emergências  

O Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências 
é um serviço que promove apoio e proteção à população atingida por situações de 
emergência e calamidade pública, por meio de oferta de alojamentos provisórios, 
atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas. 

Busca-se assegurar o acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, 
com realização de plantão 24 horas, ofertando-se benefícios emergenciais de proteção 
à família ou individuo atingido, além de se articular com as demais políticas setoriais e 
redes sociais de apoio para provimento das necessidades detectadas e inclusão em 
serviços. 

Durante o ano de 2014 foram atendidas emergencialmente 70 famílias devido à 
situação de chuvas intensas, e incêndios e disponibilizadas 43 cestas básicas, 59 
colchões e 28 cobertores. 

Atividades realizadas 

Capacitação para plantonistas; 

Participação no Grupo GETAH - Plano Municipal Integrado de Ações 
Humanitárias para situações de desastres; 

Participação no Comitê Cidades Resilientes; 
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Palestra sobre as ações e as competências da assistência social no caso de 
Emergências e Calamidades Pública; 

Desenvolvimento de um Plano Operacional Para Operação Verão, com o objetivo 
de Aprimorar o Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Assistência 
Humanitária para Situações Desastres, que tem como finalidade estabelecer diretrizes 
coordenadas, visando melhorar a capacidade de resposta do Poder Público em caso 
de desastre, Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP) 

Discussão de casos com técnicos de referência da rede socioassistencial do 
território de origem das famílias acolhidas e/ou atendidas por este Serviço, para traçar 
o processo de atendimento e reinserção dos usuários; 

Participação de técnicos em reintegração de posse, quando solicitado pelo Poder 
Judiciário; 

Acolhimento em condições dignas e de segurança; 

Articulação em rede das diversas políticas públicas e redes sociais de apoio para 
prover as necessidades detectadas; 

Inclusão na rede socioassistencial; 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

- Diálogo com outras políticas setoriais no sentido de garantir atendimento Integral 
às Famílias atendidas; 

- Maior divulgação do serviço para que as outras políticas e, em especial da 
Defesa Civil, possam compreender o papel do serviço;  

- Insuficiência de quadro de Recursos Humanos; 

- Indivíduos e famílias acolhidas sem perfil de se auto gerir, causando situações 
de conflitos dentro do abrigo. 

Metas para 2015 

- Fortalecer diálogo com outras políticas setoriais no sentido de garantir 
atendimento Integral às famílias atendidas; 

- Capacitação da Equipe de Plantonistas; 

- Mudança no local do Abrigo Emergencial, com reforma prevista antes da 
mudança; 

- Reforçar a avaliação do perfil das famílias acolhidas; 

- Estabelecer fluxo de atendimento para este serviço; 

-Construir processos de proteção nos territórios para prevenir a situação de rua. 

Residência Inclusiva Renascer 

A Residência Inclusiva Renascer é uma modalidade de serviço prevista pelo 
Sistema Único de Assistência Social para atender jovens e adultos com deficiências 
que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar. 
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O reordenamento do Abrigo Renascer para Residência Inclusiva teve início em 
janeiro de 2014. 

A meta estabelecida para esse serviço é de 10 pessoas com deficiência. No 
momento atende-se um público de 15 pessoas, sendo que deste, 2 são idosos e 3 em 
processo de alta. 

A origem dos acolhimentos percorre serviços socioassistenciais e de saúde, 
conforme se demonstra a seguir: 

Tabela 33 

Origem do encaminhamento  Número de usuários acolhidos  
Cidade dos Meninos 2 
Casa de Passagem Nossa Casa 1 
SARA-M 2 
SAMIM 2 
Casa Antônio Fernando 1 
CAPS Esperança / SARES 1 
Total 9 
 

Neste mesmo ano já foram possíveis algumas inclusões na comunidade para 
moradia independente ou suporte familiar. Dos casos acima descritos temos: 

Tabela 34 - Número de casos reinseridos em 2014. 

Destino  Número de usuários inseridos  
Moradia independente apto com outras 
parceiras 

2 

Família 1 
Óbito 1 
Total 4 
 

Os residentes possuem diversas deficiências atendendo, desta forma, as 
normativas estabelecidas, fortalecendo a interação entre os residentes e a 
complementariedade das limitações/recursos/habilidades. 

Tabela 35 - Tipo de deficiência por número de usuár ios. 

Deficiência mental/intelectual  6 
Deficiência mental física e auditiva 1 
Deficiência mental e física 1 
Deficiência visual 2 
Total  10 

 

Quanto ao grau de autonomia verifica-se que os usuários apresentam nível médio 
de dependência: 
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Tabela 36 - Indicadores adotados para mensurar auto nomia por número de usuários. 

Sai sozinho  Alimenta -
se 
sozinho 

Lava 
própria 
roupa 

Apresenta 
iniciativa 
para auto 
cuidado 

Se 
locomove 
sem ajuda 

Pontuaçã
o 

3 10 5 5 10 3 
 

Os usuários são acompanhados conforme a demanda, tais como: Centro de 
Saúde, Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, Centros de Convivência, FUMEC, 
Instituição Tiquira, Centro Dia da Pessoa com Deficiência, Instituto dos Cegos, Braille, 
Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Centro de Referência em 
Reabilitação. 

 

São desenvolvidas atividades de vida diária: cabeleireiro, barbeiro, manicure, 
compras em supermercado, lojas e no Mercado Municipal, visitas a banco para 
aprender a acessar caixa eletrônico. Todos são beneficiários do Benefício de 
Prestação Continuada. 

 

O trabalho técnico se refere a reuniões de preparação para acolhimento o que 
envolve visitas monitoradas, visitas domiciliares, atendimentos individuais e familiares, 
reuniões de equipe e discussões de caso.  

 

Nesse processo foram realizadas 1 visita ao serviço de referenciamento, 9 
reuniões na residência inclusiva, 8 visitas monitoradas pelo serviço de referência, 9 
visitas de pernoite, 73 monitoramentos na família, 163 monitoramentos com a rede, 19 
reuniões de desligamento/inclusão, 3 com a família de um usuário para inclusão. 

 

Também são realizadas reuniões de equipe para discussão de casos e questões 
relacionadas ao funcionamento do serviço. Foram realizadas ainda oficinas de 
culinária, alimentação saudável (parceria com Segurança Alimentar) e de cuidados 
domésticos. 

 

Visando a apropriação do fazer doméstico, realizaram-se almoços especiais aos 
finais de semana onde os usuários participaram propondo o cardápio e com a 
organização do espaço.  

  

As atividades de lazer são variadas desde teatro, cinema, pesqueiro, restaurante, 
passeio em outros municípios como Socorro e Holambra, Feirinha do Centro de 
Convivência, Solar das Andorinhas e participação da Semana da Pessoa com 
Deficiência, Festas comemorativas na APAE e no Serviço de Saúde Candido Ferreira. 

Ocorreram comemorações internas como aniversários, churrascos e almoços de 
confraternização aos finais de semana. 
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Foram realizadas as seguintes atividades de capacitação: 

• Capacitação para gestores; 

• Curso de jogos cooperativos para Agentes de Ação Social; 

• Capacitação dos Agentes Operacionais e Cozinheiros; 

• Participação em cursos: Cuidando do cuidador, Conhecendo o envelhecer, 
Curso de Libras e de Audiodescrição. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

• Resistência da equipe em trabalhar a ampliação do grau de autonomia do 
usuário; 

• Falta de funcionário administrativo/administrador; 

• Revisão da carga horária dos funcionários em regime 12 X 36h, como 
preconizado para este tipo de serviço com caráter residencial; 

• Instalações inadequadas do prédio onde o serviço encontra-se instalado; 

• Articulação da rede básica socioassistencial e de saúde para os casos que já 
foram inseridos na comunidade tanto do velho perfil como dos novos já inseridos.  

 

Metas para 2015 

1. Mudança para imóvel com acessibilidade; 

2. Qualificação da forma de desenvolvimento das atividades junto ao usuários, 
alterando o horário de funcionamento das equipes do serviço; 

3.Complementação do quadro de funcionários; 

4.Implementar ações de desenvolvimento de atividades de vida diária, 
principalmente no uso da cozinha; 

5.Articulação da rede para os casos já inseridos na comunidade precisando de 
suporte na rede de Proteção Básica da Saúde e Assistência; 

6.Ampliar a inserção dos usuários na rede voltada para a pessoa com deficiência. 

Das 970 pessoas cadastradas considera-se aquelas que retornaram em diferentes 
meses do ano, ou que foram atendidos em meses subsequentes. Na Unidade Sares I 
foram acolhidas 1.575 pessoas e na Unidade Sares II 1.671 pessoas, perfazendo um 
total de 5.068 atendimentos na unidade Centro Pop Sares I e 68.639 atendimentos no 
Centro Pop Sares II. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s  

- Atendimento a pessoas com sofrimento mental e o estabelecimento de processo 
de acolhida nas unidades de saúde;  

- Pouca participação do usuário em espaço de controle social e rotatividade de 
usuários nas reuniões do Fórum da População em Situação de Rua; 

- Infraestrutura da Unidade Centro Pop Sares I; 
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- Doenças infectocontagiosas detectadas após a frequência dos usuários nos 
equipamentos 

- Compreensão da sociedade e comerciantes do entorno sobre o fenômeno e 
serviço desenvolvido, assim como da necessidade de envolvimento da sociedade na 
atenção a esse público.
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Departamento de 

Gestão e 

Desenvolvimento Social 

1. Coordenadoria de Gestão de Pessoas: 

- Criação do Sistema Eletrônico de Remanejamento da Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social (SERCAIS), que trouxe ganhos a toda a Rede. 

2. Coordenadoria Administrativa: 

- Criação do Setor de Gestão de Contratos, que qualificou a gestão dos contratos 
da Secretaria. 

3. Coordenadoria de Apoio aos Equipamentos 
Sociais: 

- Criação da Coordenadoria e do Setor de Manutenção Predial, que possibilitou a 
melhoria das condições de atendimento aos usuários e de trabalho dos profissionais. 

4. Coordenadoria Setorial de Fundos: 

- Implantação do uso do sistema de transferências financeiras, que proporcionou 
transparência e segurança nas operações. 

- Implantação de procedimento de disponibilização de informações, via internet, 
das ações ligadas às destinações do Fundo da Criança a ONGs, que trouxe 
transparência às ações do Fundo e da Secretaria. 

Tabela 37 - Demonstrativo da Execução Orçamentária d e 2014 (liquidado). 

Unidade Gestora *  Fonte Municipal  Fonte Estadual Fonte Federal Outras 
Fontes Total 

FMAS (função 08) 
- PSB 

 R$                
37.493.057,91  

 R$                      
754.005,93  

 R$                  
9.205.658,29  

 R$                        
49.188,98  

 R$                
47.501.911,11  

FMAS (função 08) 
- PSE 

 R$                
41.372.951,92  

 R$                  
2.126.617,36  

 R$                  
5.190.005,08     R$                

48.689.574,36  

SMCAIS (função 
08) 

 R$                
25.618.982,51         R$                

25.618.982,51  

      

Total Função 08  R$              
104.484.992,34  

 R$                  
2.880.623,29  

 R$                
14.395.663,37  

 R$                        
49.188,98  

 R$              
121.810.467,98  
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Total Função 14  R$                      
407.659,81         R$                      

407.659,81  

      

Total Geral 
(SMCAIS + FMAS) 

 R$              
104.892.652,15  

 R$                  
2.880.623,29  

 R$                
14.395.663,37  

 R$                        
49.188,98  

 R$              
122.218.127,79  

      
* Não estão inclusas as U.G.s 097.100 (FMDCA), 097.300 (FMSA), 097.400 
(FMPIC) e 097.500 (FUNCOMEN)   
 

Tabela 38 - Recursos Humanos. 

NÍVEL DE 
FORMAÇÃO 

(CARGO) 

ÓRGÃO 
GESTOR DAS CRAS CREAS 

(+Cidadania)  
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL DSAN TOTAL 

Superior 
Completo 53 21 58 49 22 3 206 

Médio Completo 64 6 40 28 55 5 198 

Fundamental 
Completo 28 9 13 9 50 0 109 

Sem exigência de 
escolaridade 1 0 0 0 0 0 1 

Total 146 36 111 86 127 8 514 

        

DISTRIBUIÇÃO 
DO NÍVEL 
SUPERIOR 

ÓRGÃO 
GESTOR DAS CRAS CREAS ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DSAN TOTAL 

ASSISTENTES 
SOCIAIS 26 17 37 23 14 0 117 

PSICÓLOGOS 6 3 20 17 5 0 51 

OUTRAS 
FORMAÇÕES 22 0 1 9 3 3 38 

TOTAL 54 20 58 49 22 3 206 
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VÍNCULO 
EXISTENTE 

ÓRGÃO 
GESTOR DAS CRAS CREAS ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DSAN TOTAL 

Estável 129 35 110 76 123 5 478 

Não Estável 17 1 1 10 4 3 36 

Temporário               

Estágio 6 21 10 4 9 3 53 

Voluntário               

Total 152 57 121 90 136 11 567 

        

Conselheiros Tutelares 20      

Auxiliar de Limpeza Terceirizada 26      

Postos de Segurança 
Terceirizados 

63 
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Anexos 

 

Figura Ilustrativa - 1º Encontro de integração da ár ea de Vigilância Socioassistencial, Maio/2014. 4 

                                                
4 O Espaço: necessário para o propósito do encontro e acolhedor para a suspensão do cotidiano. Suspender-se de atividades do 

cotidiano que concorrem para alienação nos processos de trabalho. Nesse sentido, a suspensão do cotidiano mediada pela arte, poesia, 
filmes, entre outras linguagens artísticas, culturais e políticas podem contribuir para problematizações indo a raiz das questões 
candentes nas realidades de trabalho das equipes. 



Relatório de Gestão SMCAIS - 2014 

146 
 

 

Figura Ilustrativa - Lançamento do Sistema Informati zado de Prestação de Contas – PDC, em 
18/01/2013. 

 

 

Figura Ilustrativa - Organização do arquivo das áre as de convênios e prestação de contas novo 
espaço, julho/2014. 
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Figura Ilustrativa - Arquivo em funcionamento. 

 

Figura Ilustrativa - Capacitação para prestação de contas de contas anual, 05/12/2014. 


