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GLOSSÁRIO

ù AFAGAI – Associação Fraterna de Apoio Global ao Adolescente e à Infância
ù AFPDPMAS – Associação Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social
ù AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (em português SIDA)
ù AMIC – Associação dos Amigos da Criança
ù AMIL – Aquisição de Material Independente de Licitação
ù APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
ù APASCAMP – Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas
ù BPC – Benefício de Prestação Continuada
ù CAD ÚNICO – Cadastro Único
ù CAIC – Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
ù CAMPREV – Instituto de Previdência Social do Município de Campinas
ù CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
ù CAT – Centro de Atendimento ao Trabalhador
ù CDI – Comitê para Democratização da Informática
ù CEAMO – Centro de Apoio à Mulher Operosa
ù CEASA – Centrais de Abastecimento S.A.
ù CeCIF – Centro de Capacitação e Incentivo à Formação de Profissionais
ù CEDAP – Centro de Educação e Assessoria Popular
ù CEF – Caixa Econômica Federal
ù CEPROCAMP – Centro de Educação Profissional de Campinas “Antonio da Costa Santos”
ù CETS – Centro de Educação dos Trabalhadores de Saúde
ù CIB – Comissão Intergestora Bipartite
ù CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
ù CIT – Comissão Intergestora Tripartite
ù CMADENE – Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência e com Necessidades Especiais
ù CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
ù CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
ù CMDM – Conselho Municipal de Direitos da Mulher
ù CMI – Conselho Municipal do Idoso
ù CMPCA – Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente - Abrigo Municipal
ù CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social
ù CND – Certidão Negativa de Débito
ù COHAB – Companhia de Habitação Popular de Campinas
ù COMEC – Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas
ù COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar
ù COOPERAÇÃO – Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Serviço Social
ù COP – Conselho do Orçamento Participativo
ù CP – Centro Profissionalizante
ù CPHM – Centro Profissionalizante Humberto Máscoli
ù CPMA – Central de Penas e Medidas Alternativas
ù CRAISA – Centro de Referência e de Atendimento Integral ao Adolescente
ù CRAMI – Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus-Tratos na Infância
ù CRAS – Coordenadoria Regional de Assistência Social
ù CRCA – Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo
ù CRESS – Conselho Regional de Serviço Social
ù CRIAD – Centro de Referência e Informação ao Alcoolismo e Drogadição
ù CRPD – Centro de Referência da Pessoa com Deficiência
ù CSAC – Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle
ù CSAD – Coordenadoria Setorial Administrativa
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ù CSAF – Coordenadoria Setorial de Assistência à Família
ù CSARS – Coordenadoria Setorial de Acolhimento e Referenciamento Social
ù CSCAAS – Coordenadoria Setorial de Assistência à Criança, Adolescência e Ação Social
ù CSCF – Coordenadoria Setorial de Controle de Fundos
ù CSOF – Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira
ù CSTR – Coordenadoria Setorial de Trabalho e Renda
ù CVI – Centro de Vivência Itinerante
ù DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
ù DGDS – Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social
ù DOAS – Departamento de Operações de Assistência Social
ù DOM – Diário Oficial do Município
ù DRADS – Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social
ù DRT – Delegacia Regional do Trabalho
ù DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis
ù ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
ù ECOSOL – Feira Estadual da Economia Solidária
ù EIC – Escola de Informática para a Cidadania
ù ERAS – Escritório Regional de Assistência Social
ù EGDS – Escola de Governo e de Desenvolvimento do Servidor
ù FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas
ù FEBEM – Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor
ù FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
ù FMDCA – Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
ù FMSA – Fundo Municipal de Segurança Alimentar
ù FUMEC – Fundação Municipal para Educação Comunitária
ù GDR – Grupo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Segurança Alimentar
ù GEAC – Grupo de Empresários Amigos das Crianças
ù GT – Grupo de Trabalho
ù HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana (em português VIH)
ù IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ù IEE – Instituto de Estudos Especiais
ù IFCO – International Foster Care Organisation
ù IMA – Informática dos Municípios Associados S.A.
ù INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social
ù IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
ù IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
ù IR – Imposto de Renda
ù LA – Liberdade Assistida
ù LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais
ù LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social
ù MACC – Museu de Arte Contemporânea de Campinas
ù MAS – Ministério da Assistência Social
ù MDSCF – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
ù MEIS - Mapa da Exclusão e Inclusão Social
ù MPAS – Ministério da Previdência e Assistência Social
ù MSE – Medidas Sócio-Educativas
ù NAC – Núcleo de Atenção à Crise
ù NADeQ – Núcleo de Atenção a Dependentes Químicos
ù NCCA – Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes
ù NOT – Núcleo de Oficinas e Trabalho
ù OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
ù OG – Organização Governamental
ù ONG – Organização Não Governamental
ù OP – Orçamento Participativo
ù PAC – Programa de Apoio à Criança em Creche
ù PAIF – Programa de Atenção Integral à Família
ù PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Salários
ù PEC – Proposta de Emenda Constitucional
ù PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
ù PGRFM – Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima
ù PMAS – Plano Municipal de Assistência Social
ù PMC – Prefeitura Municipal de Campinas
ù PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo
ù PNAS – Plano Nacional de Assistência Social
ù PPAS – Plano Plurianual de Assistência Social
ù PPD – Programa de Apoio à Pessoa Deficiente
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ù PPNE – Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
ù PROEPRE – Fundamentos Teóricos e Prática Pedagógica para a Educação Infantil
ù PRÓ-RENDAS – Programa de Incentivo ao Aumento de Renda das Famílias Pobres
ù PS – Pronto-Socorro
ù PSC – Prestação de Serviços à Comunidade
ù PUC – Pontifícia Universidade Católica
ù PUCCAMP – Pontifícia Universidade Católica de Campinas
ù RELAF – Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar
ù RESGATE – Reintegração de Grupos de Adolescentes através do Trabalho Educativo
ù RH – Recursos Humanos
ù RMC – Região Metropolitana de Campinas
ù SAC – Serviço de Ação Continuada
ù SACASE – Serviço de Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação Especial
ù SAES – Setor de Apoio aos Equipamentos Sociais
ù SAMIM – Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante
ù SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência
ù SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A.
ù SAPECA – Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente
ù SARES – Serviço de Acolhimento e Referenciamento Social
ù SEADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
ù SEAS – Secretaria de Estado de Assistência Social
ù SERH – Setor de Expediente e Recursos Humanos
ù SERT – Secretaria Estadual de Relações do Trabalho
ù SETEC – Serviços Técnicos Gerais de Campinas
ù SIGAE – Sistema de Gestão das Ações de Emprego
ù SINE – Sistema Nacional de Emprego
ù SMA – Secretaria Municipal de Administração
ù SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social
ù SMCET – Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
ù SMDET – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
ù SME – Secretaria Municipal de Educação
ù SMH – Secretaria Municipal de Habitação
ù SMOP – Secretaria Municipal de Obras e Projetos
ù SMPDUMA – Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente
ù SMRH – Secretaria Municipal de Recursos Humanos
ù SMS – Secretaria Municipal de Saúde
ù SNDH – Secretaria Nacional de Direitos Humanos
ù SUAS – Sistema Único de Assistência Social
ù SUS – Sistema Único de Saúde
ù UBS – Unidade Básica de Saúde
ù UIP – Unidade de Internação Provisória
ù UNESP – Universidade Estadual Paulista
ù UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
ù UNIMED – Cooperativa de Trabalho Médico
ù URB-AL – Comissão Européia de Intercâmbio entre Cidades da União Européia e da América Latina
ù VDCCA – Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes
ù VISA – Vigilância à Saúde
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OBJETIVO

O Relatório de Gestão tem como objetivo cumprir uma determinação legal
de avaliação das ações da rede executora da Política de Assistência Social no
Município de Campinas, constituindo-se num dos instrumentos de publicização e
prestação de contas dos recursos financeiros do Fundo Municipal, garantindo
transparência e visibilidade ao financiamento da área de Assistência Social.

A Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, em Campinas,
da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social
(DRADS/SEADS) sugeriu como modelo o roteiro que seguimos para a redação
deste relatório.

Este documento apresenta os dados quantitativos e qualitativos dos
serviços, programas, projetos da rede executora, apontando os avanços e
resultados alcançados em 2004 na execução das ações e os principais desafios
para 2005, relativos às seguintes áreas: Criança e Adolescente, Prioridade
Absoluta; Cidadania e Diferença; Novas Relações Comunitárias;
Enfrentamento da Pobreza; e Gestão Participativa, eixos estes que
norteiam o Plano Plurianual de Assistência Social – 2002/2005.

Apresenta, ainda, as planilhas referentes aos recursos financeiros e
respectivas fontes.

A parte final e conclusiva reforça a continuidade das ações da Secretaria
Municipal de Assistência Social (SMAS) centradas na – Ação Comunitária,
Intersetorialidade, Participação Popular e Articulação em Rede –,
contidas no Plano Plurianual de Assistência Social 2002/2005 e apontando para a
construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
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2 – APRESENTAÇÃO

Aconteceram, em 2004, muitos debates e realizações que, na maioria das
vezes, se consolidaram em propostas cuja continuidade imprimirá uma nova
qualidade à política pública de Assistência Social.

É importante registrar que, com o encerramento do mandato de quatro
anos do Governo Democrático e Popular, importantes resultados foram
alcançados:

ù Aumento significativo de recursos financeiros destinados às políticas
sociais, especialmente para a Assistência Social, que saiu do patamar
de 2,52%, em 2000, para 3,57%, neste ano de 2004, o que
representa um incremento de quase 42% de aumento real;

ù Reposição e ampliação de vagas de diversos cargos de servidores para
unidades da SMAS;

ù Elaboração de resoluções, em parceria com os Conselhos Municipais –
de Assistência Social, de Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso
e de Direitos da Mulher:

´ Resolução do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) sobre a atenção às famílias;

´ Resolução do CMDCA sobre os Abrigos;
´ Resolução do CMDCA sobre Aprendizagem profissional;
´ Alterações na lei de criação do Conselho Municipal do Idoso (CMI);
ù Critérios conjuntos de partilha de recursos financeiros;
ù Criação do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD);
ù Realização de Conferências Municipais – de Assistência Social, do Idoso,

da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência;
ù Realização de pré-conferências, propiciando, em diversas áreas, espaço

para uma maior participação dos interessados ampliando a relação com
as regiões sobre temas de interesse comum;

ù Discussões e aprovações de projetos e recursos através do Orçamento
Participativo (OP), possibilitando a reforma e a construção de
equipamentos físicos, a aquisição de equipamentos de trabalho, estudos
para a criação dos Centros de Referência dos Idosos, entre outros;

ù Finalização do Mapa da Vulnerabilidade Social, importante instrumento
de leitura e estudo da realidade do Município, a partir do seu território,
referência atualizada para a definição e aprimoramento de projetos
sociais;
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ù Programação de aperfeiçoamento dos servidores através de cursos
específicos ministrados pela SMAS e pela Escola de Governo e de
Desenvolvimento do Servidor (EGDS);

ù Criação do Programa de Segurança Alimentar do Município com a
instalação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA);
do Banco de Alimentos Municipal, de Cooperativas de Trabalho, do
Programa de Alimentação Escolar, premiado e reconhecido como uma
referência em diversas cidades do País;

ù Mudança de prédio e reforma física da sede dos Conselhos Tutelares,
oferecendo condições qualificadas de trabalho e atendimento;

ù Criação da Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) para atuar
junto aos sentenciados por delitos leves e que podem e devem prestar
serviços comunitários, vinculando-os a trabalhos e organizações sociais;

ù Campanhas de arrecadação de Imposto de Renda de pessoas físicas e
jurídicas para os projetos sociais, juntamente com CMDCA e Grupo de
Empresários Amigos das Crianças (GEAC);

ù Estudos para a criação do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT),
possibilitando a organização, no mesmo espaço, dos programas de
transferência de renda, cooperativas, geração de trabalho e renda, e de
formação profissional da SMAS;

ù Construção do Programa Rotas Recriadas, em parceria com as
Secretarias Municipais – de Saúde, de Assistência Social, de Educação,
e de Cultura, Esportes e Turismo –, para o desenvolvimento do projeto
citado, e considerado como pioneiro, de contenção da exploração sexual
de crianças, adolescentes e jovens;

ù Criação da Comissão de Servidores da SMAS, se constituindo como um
espaço de troca de experiências de trabalho e de aperfeiçoamento de
relações com o conjunto de servidores.

Outros resultados alcançados em 2004 se referem à participação em
eventos regionais, estaduais e nacionais de articulação para a construção de
políticas da área da Assistência Social.

A SMAS teve participação importante na discussão e elaboração da Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), em setembro/2004, e, publicada no Diário Oficial da
União, em 28/10/2004, sendo a SMAS, entre outras Secretarias e Fóruns, citada
como parceira na construção do texto.

As diretrizes prioritárias do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)
foram referências importantes para nossa prática diária durante o ano de 2004.

Assim, a intersetorialidade, a participação popular e a inversão de
prioridades cunharam, de forma precisa, os passos de ação da SMAS.

Os cinco eixos integradores do PMAS: Criança e Adolescente;
Enfrentamento da Pobreza; Gestão Participativa; Cidadania e Diferença;
e Novas Relações Comunitárias abarcaram o conjunto de ações, serviços e
projetos, como metodologia praticada pelo conjunto dos servidores desta SMAS.
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O próximo ano coloca, de início, um desafio: concluir o Plano Plurianual de
Assistência Social (PPAS) – 2002/2005 e planejar a construção do PPAS –
2005/2009.

Como demonstramos, no Município de Campinas, a SMAS vem
desenvolvendo a Política Municipal de Assistência Social em estreita articulação
com a Política Nacional de Assistência Social.

A criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) representa um
momento de consolidação de um tempo novo, o de uma cultura de direitos e de
protagonismo social.

3 – ANÁLISE AVALIATIVA

Resultados alcançados e desafios:

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para a estruturação e
organização da rede de atendimento, define dois tipos de atendimento: o de
Proteção Social Básica e o de Proteção Social Especial.

Para cumprir esta regulamentação no atendimento aos cuidados com a
criança e o adolescente (fundamentado na construção de uma infância plena e
cidadã) as ações são organizadas na Rede Executora Pública Governamental
e Não  Governamental, em dois níveis:

A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

“Serviços de Proteção Social Básica objetivam processar inclusão de
grupos em situação de risco social nas políticas públicas, no mundo do trabalho e
na vida comunitária e societária. A proteção social básica tem caráter preventivo
e processador de inclusão social. Destina-se a segmentos da população que vive
em condição de vulnerabilidade social: vulnerabilidades decorrentes da pobreza,
privação (ausência de renda, precária, ou nulo acesso aos serviços públicos (...)
e ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências (...).”1   

A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA inclui a oferta de:

ù Serviços de fortalecimento dos vínculos familiares;
ù Serviços e processos de fortalecimento da convivência comunitária e de

desenvolvimento do sentido de pertencimento às redes
microterritoriais;

ù Serviços de referência para escuta, informação, apoio psicossocial,
defesa e de encaminhamentos monitorados;

ù Inclusão nos serviços das demais políticas públicas;
ù Desenvolvimento de competências e oportunidades de inclusão no

mundo do trabalho e renda.
                                                  
1 (sic) extraído do texto Bases Políticas e Institucionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ... uma
construção coletiva nos 10 anos de LOAS, aprovada na IV Conferência Nacional de Assistência Social.
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A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Serviços de Proteção Social Especial é uma modalidade de atenção
assistencial destinada para indivíduos que se encontram em situação de alta
vulnerabilidade pessoal e social; crianças, adolescentes, jovens, idosos e
portadores de deficiência. As várias situações caracterizadas como risco pessoal
podem constituir: ocorrência de abandono, vítimas de maus-tratos físicos e/ou
psíquicos, abuso sexual, usuários de drogas, adolescentes em conflito com a lei,
moradores de rua. São vulnerabilidades decorrentes do abandono, privação,
perda de vínculos, exploração, violência, delinqüência etc.

A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL inclui a oferta de:

Serviços de abrigamento de longa ou curta duração e serviços de
acolhimento e atenção psicossocial especializados, destinados  a criar vínculos de
pertencimento e possibilidades de reinserção social.

Os serviços de proteção especial têm estreita interface com o sistema de
justiça exigindo muitas vezes uma gestão mais complexa e compartilhada com o
poder judiciário e outras ações do executivo (SUAS – 2004).
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EIXO – CRIANÇA e ADOLESCENTE, PRIORIDADE ABSOLUTA

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA REDE DE ATENDIMENTO

APOIO SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO

NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (NCCA’S)

Os Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes (NCCA’S) são
unidades institucionais que desenvolvem apoio sócio-educativo em meio aberto,
a crianças e adolescentes, do Município de Campinas, sob a coordenação geral do
Departamento de Operações de Assistência Social (DOAS), por meio de sua
Coordenadoria Setorial de Assistência à Criança, Adolescência e Ação Social
(CSACAAS) e coordenação técnico-executiva das Coordenadorias Regionais de
Assistência Social (CRAS), sediadas nas regiões.

A Rede Governamental, distribuída em cinco regiões do Município,
compõe-se de: 4 Núcleos na região Leste, 4 na região Sudoeste, 2 na região
Noroeste, 2 na região Norte e 5 na região Sul, totalizando 17 Núcleos, que
atendem mensalmente cerca de 1.300 crianças e adolescentes e
aproximadamente 700 famílias.

Os Núcleos localizam-se em espaços próximos aos locais de moradia dos
usuários, atendendo assim às exigências do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) – Lei Nº 8.069/1990.

As programações sócio-educativas também cumprem os direitos que têm
as crianças, adolescentes e suas famílias à cultura, lazer e esportes, atendendo
necessidades específicas a serem identificadas e trabalhadas.

O atendimento específico às famílias é pautado na Resolução CMDCA
Nº 06/2001, orientadora do acompanhamento de grupos de famílias por
Assistentes Sociais e Psicólogos.
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O trabalho, desencadeado em grupos educativos com famílias, contribuiu
para melhorar a participação destas nas reuniões, e, também, estimulá-las a
serem agentes multiplicadores de grupos para geração de renda, nas Comissões
de Gerenciamento, dos próprios equipamentos, e em fóruns de discussão, tais
como o Orçamento Participativo (OP) e Conferências.

A intersetorialidade é hoje ação indispensável para a implementação da
proposta de construção da rede de serviços.

Os NCCA’s participam, mensalmente, das reuniões intersetoriais e o
atendimento às famílias, crianças e adolescentes, é feito também por meio de
visitas domiciliares e do atendimento individual.

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

As Oficinas Temáticas, iniciadas em 2003, avançaram na sua organização,
apresentando, no atual momento, uma maior visibilidade e o reconhecimento do
trabalho, através de diversas apresentações nos eventos regionais.

A equipe de trabalho, sob a orientação da Coordenadoria Setorial de
Avaliação e Controle (CSAC), da SMAS, e em parceria com a Secretaria Municipal
de Educação (SME), vem se empenhando na elaboração e implementação da
proposta sócio-educativa com os Núcleos.

A  formulação de indicadores de monitoramento e avaliação do trabalho foi
aplicada junto aos grupos de família.

O Curso de Contadores de Estórias e Artesanato para os Monitores de
Núcleos agregou uma qualidade diferenciada ao processo de trabalho e foi
ministrado com recursos da Escola de Governo e de Desenvolvimento do
Servidor (EGDS).

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

Apresentamos, a seguir, os desafios:

ù Ampliação da equipe para substituição de servidores nos casos de
férias, licenças para tratamento de saúde e licenças-prêmio;

ù Manutenção da proposta de Oficineiros para os Núcleos;
ù Continuidade na parceria entre a Coordenadoria Setorial e a Secretaria

Municipal de Educação para discussão da proposta sócio-educativa ;
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ù Formalização e legitimação do papel do técnico, enquanto coordenador
do serviço;

ù Informatização do Núcleo;
ù Ampliação de recursos para manutenção dos equipamentos, que

atualmente são insuficientes;
ù Garantia de recursos financeiros do Município para a aquisição de

material pedagógico.

NÚCLEOS DOS TIPOS I, II E III –
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 18 ANOS

Na Rede Não Governamental os Núcleos são divididos em 3 tipos:

ù Tipo I: trabalham com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos;
ù Tipo II: compreendem o atendimento a adolescentes e jovens de 15 a

16 anos e onze meses, com ênfase nas ações de protagonismo juvenil e
iniciação profissional;

ù Tipo III: trabalham com adolescentes e jovens de 16 anos e onze
meses a 18 anos, visando qualificar e inserir profissionalmente no
mercado de trabalho.

Os atendimentos realizados nos Núcleos, acima referidos, foram
implementados por 53 entidades com 59 programas co-financiados, atingindo
o total de 10.890 crianças e adolescentes.

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

         A rede vem apresentando melhorias importantes referentes à ampliação
do quadro de recursos humanos, equipamentos e materiais.

Os espaços físicos têm sido reordenados, conforme projeto sócio-
pedagógico e recomendações decorrentes do monitoramento da Coordenadoria
Setorial de Avaliação e Controle (CSAC).

Considerando que o Município não possui, ainda, uma rede de serviços
capaz de atender toda a demanda, o número de atendimentos prestado pelas
entidades, embora cause impacto na situação das crianças e adolescentes, que
vivem em situação de risco iminente, deve ser ampliado.

O principal desafio a ser enfrentado, em 2005:
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ù Implantação de programas de atendimento à faixa etária de 15 a
18 anos.

APOIO SÓCIO-EDUCATIVO À CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS – FAMÍLIA

As ações sócio-educativas à criança de 0 a 6 anos e as ações preventivas
com suas famílias visam garantir a educação, a atenção e a proteção das
crianças nesta faixa etária para o desenvolvimento integral dos aspectos físicos,
psíquicos, sociais e intelectuais. São complementares às ações da família e da
comunidade, assegurando-se os vínculos afetivos, sociais e culturais das
mesmas, bem como a inserção dos seus familiares no processo educativo e no
trabalho intersetorial.

Coube à Secretaria Municipal de Educação a diminuição do déficit de vagas
através da implementação do Plano de Ação – 2003, buscando parcerias para a
construção ou melhoria de espaços físicos, de equipamentos e material
pedagógico.

À SMAS coube a identificação de ONG’s com capacidade de gestão
qualitativa na prestação de serviços, inclusive nos aspectos referentes à
importância da alimentação adequada. Os recursos do co-financiamento da
SMAS que deveriam ser empregados na sua totalidade para o atendimento às
famílias, tem sido, em parte, utilizados com alimentação, situação esta que
deveria ser garantida de outra forma.

Com relação ao espaço físico, 4 entidades necessitam de adequações,
outras 6 entidades ainda necessitam de ampliação de técnicos em sua grade.
Persiste, ainda, o desafio quanto à melhoria da gestão no tocante a estratégias
para captação de recursos e inclusão de pais na gestão do equipamento.

As reuniões de discussão e articulação foram implementadas em 2004.

     A rede de serviços  é composta por 40 entidades que realizaram, em
43 programas, 4.517 atendimentos mensais.

O impacto obtido, no ano de 2004, se deu no monitoramento em
100% das ações desta área, com trabalho individual e coletivo, e, ainda,
inclusão das entidades nos cursos de formação da SME, através de oficinas de
formação com temas de interesse coletivo.

Outro impacto diz respeito à efetiva possibilidade de algumas mães de
crianças e/ou adolescentes assumirem inserção no mercado de trabalho, com
conseqüente melhoria das condições sócio-econômicas do grupo familiar.

Os principais desafios são:

ù Realizar avaliação/monitoramento direto com usuários das entidades;
ù Realizar 100% do acompanhamento sistemático das entidades que

necessitam de reordenamento;
ù Estabelecer parcerias com a Federação das Entidades Assistências de

Campinas (FEAC) para o monitoramento integrado;
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ù Incentivar as ONG’S a compor as ações intersetoriais.

PROTEÇÃO ESPECIAL E GARANTIA DE DIREITOS

SERVIÇO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO 
ESPECIAL – SACASE (CONVIVÊNCIA E CIDADANIA)

 Este atendimento vem se solidificando no Município, com ações
pedagógicas, em duas atividades: Abordagem e Referenciamento e
Sócio-Educativo em Meio Aberto.

Os resultados alcançados na ABORDAGEM E REFERENCIAMENTO:

ù Reconhecimento parcial da sociedade, através de denúncias e procura
espontânea ao programa;

ù Trabalho intersetorial e participação em Fóruns, Comissões e
Seminários;

ù Processo de inclusão de crianças e adolescentes em situação de
mercado informal e mendicância no programa Convivência e Cidadania,
PETI, ONG’S e OG’s;

ù Famílias que não foram mais vistas nas ruas, após abordagem: em
2003, 357, e em 2004, 122.

ù Abordagens realizadas de janeiro a setembro/2004: 509, sendo:
104 de outros municípios, e 405 de Campinas.

ù Visitas domiciliares: 206;
ù Denúncias atendidas: 75;
ù Reuniões com outros Serviços da Rede: 51;
ù Participação em capacitações referente à Violência Doméstica e

Exploração Sexual;
ù Encaminhamentos para vários equipamentos das áreas – de Educação:

28, de Saúde (APAE, Centros de Saúde, CAPS e CRAISA): 8, de ONG’s:
11, de OG’s (Núcleos, PAT, CEAMO, Cartórios, Ministério Público): 35, e
de Assistência Social: 11;
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ù Famílias referenciadas e atendidas com Bolsa Família (PETI e
Convivência e Cidadania): 107;

ù Famílias atendidas sem bolsa: 99;
ù Encaminhamentos realizados: 93;
ù Famílias referenciadas que não são atendidas pelo Programa (devido à

faixa etária), 217.

Principais resultados alcançados no
SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO:

ù Retorno e/ou permanência no mercado informal dos adolescentes
inseridos no Programa: 16%;

ù Atendimento de, aproximadamente, 100 adolescentes, e seus
familiares, com o oferecimento de 60 bolsas, no valor de R$ 180,00
(cento e oitenta reais) do Programa Convivência e Cidadania, e 23, do
PETI;

ù Alimentação garantida para 100 adolescentes;
ù Garantia de vale-transporte, no ano de 2004, para atendimento aos

adolescentes e famílias.
ù Inclusão escolar: 100%;
ù Evasão escolar 30% e permanência escolar 70%;
ù 100% de encaminhamento de adolescentes, acima de 14 anos de

idade, para cursos de iniciação profissional;
ù Encaminhamentos/Inscrição no Programa de Aprendizagem – Lei

Nº 10.097: 6 adolescentes;
ù Adolescentes inseridos no Programa Jovem Trabalhador,

8 adolescentes;
ù Do total de 85 famílias atendidas, 53 aderiram aos objetivos do

programa, o que representa 62% de adesão.

O ano de 2004 se iniciou com o atendimento de  62 adolescentes,
52 famílias e 40 bolsas (do Convivência e Cidadania); ao final do ano, estavam
sendo atendidos 90 adolescentes, 79 famílias e 60 bolsas (Convivência e
Cidadania).

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)

Programa gerenciado pelo Departamento de Operações de Assistência
Social (DOAS), sob a orientação técnica da Coordenadoria Setorial de Assistência
à Criança, à Adolescência e Ação Social (CSACAAS).

O objetivo geral do Programa é a erradicação do trabalho infantil no
Município de Campinas.

Os objetivos específicos relacionados à gestão são:

ù Monitorar o atendimento da Rede Executora;
ù Fazer articulação da Rede Executora intersetorialmente;
ù Monitorar e controlar o pagamento das bolsas;
ù Realizar as inclusões e desligamentos do Programa;
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ù Informar o desenvolvimento do Programa à Comissão Municipal de
Erradicação do Trabalho Infantil, que se reúne mensalmente.

Os objetivos específicos da rede executora são:

ù Atender a 220 crianças e adolescentes na Jornada Ampliada;
ù Atender às famílias integralmente;
ù Fornecer relatórios de freqüência e acompanhamento das famílias

atendidas ao órgão gestor.

Os resultados alcançados:

ù Em agosto de 2004, houve ampliação, em mais 110 crianças e
adolescentes, no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
totalizando a meta de 220 crianças e adolescentes. A maioria das
famílias incluídas foi encaminhada pelo Programa Convivência e
Cidadania;

ù Foram entregues 275 relatórios de acompanhamento e freqüência das
famílias atendidas pela rede executora;

ù O relatório entregue aponta que 90% das famílias, incluídas no
Programa, deixaram o trabalho infantil;

ù Nos meses de março a junho/2004, os relatórios de acompanhamento
apontaram que a maioria das crianças e adolescentes atendidos estão
freqüentando a escola e a jornada ampliada de modo satisfatório;

ù Durante este ano, o acompanhamento e o controle da freqüência
escolar foram mais sistemáticos;

ù A Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, em conjunto com o
técnico do PETI, organizou reuniões para a formação do Fórum da
Região Metropolitana de Campinas para a Erradicação do Trabalho
Infantil. Foram realizadas 3 reuniões que possibilitaram uma
aproximação entre os municípios e um aprofundamento da questão do
trabalho infantil na região.

Desafios:

ù Ampliação de projetos de geração de renda para as famílias atendidas;
ù Ampliação das metas para inclusão da demanda que atualmente

encontra-se referenciada pelos Serviços;
ù Revisão do valor da bolsa família;
ù Continuidade do trabalho com o Programa Convivência e Cidadania e

maior articulação nos programas de atendimento à prevenção e
erradicação do trabalho infantil;

ù Fortalecimento das ações intersetoriais com ênfase no trabalho
comunitário;

ù Melhoria da parceria com as escolas no trabalho de atendimento à
família, propiciando um melhor monitoramento do rendimento escolar,
prevenindo também a evasão escolar;

ù Continuidade na participação da Comissão Municipal de Erradicação do
Trabalho Infantil, assim como dos Fóruns Regionais – Região
Metropolitana de Campinas – e Fórum Estadual.
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CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
(CMPCA) – ABRIGO MUNICIPAL

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

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

O atendimento realizado dentro de um clima de afeto, sua inserção na
comunidade e a possibilidade de proteção e acolhimento provisório caracterizam-
se como conquistas da população.

Quanto ao impacto social destacamos a implementação do Projeto Família
Acolhedora no Abrigo, realização conjunta com o Serviço Alternativo de Proteção
Especial à Criança e ao Adolescente (SAPECA), e o encaminhamento de
7 crianças/adolescentes para famílias acolhedoras, o que vem atender a
proposta de reordenamento dos Abrigos e a transferência gradual de
30 crianças e adolescentes do Abrigo para o SAPECA. A capacidade de
atendimento, no final do ano, era de 58 crianças e adolescentes.

Destacamos alguns resultados:

ù Realização de duas oficinas pedagógicas, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação (SME).

ù Realização de um programa de alfabetização e do grupo de vivências,
com a participação de funcionários e voluntários;

ù Reuniões semanais com funcionários para capacitação e reciclagem;
ù Trabalho com famílias e acompanhamento para aproximação das

crianças;
ù Implantação do Projeto de Apadrinhamento Afetivo que conta, no

momento, com 57 famílias cadastradas e 14 crianças já
apadrinhadas.

A Rede Não Governamental é composta por 11 entidades executando
14 programas, sendo: 11 Abrigos de crianças e adolescentes, 2 programas
de “República”2  e 1 programa de Família Acolhedora. As 11 entidades
totalizaram 949 atendimentos mensais.

A Rede de Abrigos, no exercício de 2004, recebeu atenção especial da
Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC), seja pelos investimentos
financeiros realizados, como também pela peculiaridade do atendimento
                                                  
2 República – casa onde convivem, conjuntamente, diversas pessoas com as mesmas características.
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normatizado por resolução específica do CMDCA. Observa-se a necessidade de
monitoramento sistemático de duas unidades que requerem mudanças
consubstanciais no âmbito da gestão administrativa, financeira e técnica, com
reordenamento integral do projeto sócio-pedagógico junto à criança ou família,
bem como melhoria nas instalações físicas.

Da rede de atendimento instalada, 78% apresentam condições
satisfatórias de funcionamento, se considerarmos capacidade física,
equipamentos e materiais. No tocante ao quadro de recursos humanos, estas
unidades apresentam quadro técnico qualificado, porém com sobrecarga de
atividades administrativas em detrimento das ações diretas junto às crianças e
adolescentes e suas respectivas famílias.

Ressalta-se a necessidade de potencializar as ações voltadas ao grupo
familiar.

Desafios a serem enfrentados:

ù Continuidade do processo de capacitação da rede executora não
governamental;

ù Firmar parcerias junto às Universidades para elaboração de uma
pesquisa para diagnóstico da Rede de Abrigos do Município;

ù Estreitamento das relações junto ao Ministério Público, Conselhos
Tutelares e Comissão de Abrigos para operacionalizar a política de
abrigamento de forma mais integrada.

PROJETO SENTINELA

O Projeto Sentinela foi executado no Município, em 2004, a partir de
convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDSCF). Sendo pactuado o atendimento de 50 crianças/adolescentes
vítimas de abuso e exploração sexual e suas respectivas famílias. No entanto, as
duas entidades executoras do projeto superaram em 100% as metas pactuadas
processando uma média quadrimestral de 720 atendimentos, conforme
relatório de acompanhamento.

Obstáculos:

ù Atraso no pagamento das parcelas, por parte do Governo Federal;
ù Diversidade de documentos solicitados pelas Gerências – Estadual e

Federal.

Desafio:

ù Desenvolver o projeto articulado com a Política Municipal de
Enfrentamento do Abuso e Exploração Sexual Comercial.
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MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS

Consistem no atendimento ao adolescente autor de ato infracional, na
faixa etária de 12 a 18 anos, mediante o cumprimento das medidas sócio-
educativas especificadas no artigo 112 do ECA, oportunizando atividades
educativas que o leve a repensar seus atos e buscar – com o apoio da família,
equipe técnica, rede de atendimento e comunidade –, novas perspectivas de vida
e futuro.

As medidas sócio-educativas já implantadas são: Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA), executadas pelo Programa
RESGATE – Reintegração de Grupos de Adolescentes através do Trabalho
Educativo, governamental, e por 2 ONG’s.

Persiste ainda a dificuldade para a implantação da única medida que ainda
não está sendo executada em Campinas, a de Semiliberdade. As discussões,
iniciadas em 2003, entre o Gestor Municipal, Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente e Governo do Estado não se concretizaram em ações.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) – REINTEGRAÇÃO DE 
GRUPOS DE ADOLESCENTES ATRAVÉS DO TRABALHO EDUCATIVO 
(RESGATE)

Foram atendidos, em média, 140 adolescentes por mês.

A implementação das Oficinas de Teatro, Cinema de Animação, Hip-Hop,
Jardinagem e Paisagismo foram fundamentais para o impacto do programa no
desenvolvimento do trabalho educativo e social.

No decorrer de 2004, o RESGATE promoveu grande alteração na sua
orientação metodológica, implantando, de forma gradual, oficinas internas de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), em substituição aos antigos locais
de prestação de serviços, que operavam em parcerias com as demais Secretarias
da Prefeitura Municipal de Campinas.

No início do ano, apenas 15% da população atendida era de adolescentes,
em oficinas internas; a partir de setembro/2004, este percentual passou a ser de
80% do total de adolescentes.

Todas as oficinas elaboraram, como produto final, um bem cultural ou de
serviço, que foi ofertado à comunidade por ocasião de atividades e eventos.
Destacamos o evento de grande repercussão no Museu de Arte Contemporânea
de Campinas (MACC) para exposição do filme, realizado em parceria com o
Núcleo de Cinema de Animação, “Dois Manos Numa Noite Suja”, produzido pelos
próprios adolescentes. As peças teatrais, realizadas em parceria com a
Companhia de Teatro “Sia Santa”, foram apresentadas nos NCCA’s,
ininterruptamente, como forma de prestação de serviços à comunidade.
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LIBERDADE ASSISTIDA (LA)

A Rede de Liberdade Assistida era integrada por 2  entidades, totalizando
um atendimento mensal de 290 usuários. Uma das entidades da rede de
atendimento deixou de executar o programa no segundo semestre de 2004.

As duas entidades apresentavam condições satisfatórias para o
desenvolvimento da proposta de trabalho, ou seja, capacidade física, de recursos
humanos, de recursos materiais e gestão técnica e gerencial.

O desafio para esta rede é a participação qualificada na Comissão de
Medidas Sócio-Educativas do CMDCA.

REDE DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LEI Nº 10.097

Este programa foi implantado em 2004, através da Resolução Nº 13/04,
do CMDCA. É executado por 9 entidades da rede não governamental.
A principal dificuldade a ser enfrentada está na garantia de qualidade da
operacionalização dos programas, em razão da alta exigência e da complexidade
das ações desta área, e na adequação dos cursos/capacitação, de acordo com as
necessidades do mercado.

Um outro desafio consiste na implantação de um sistema de informações,
no Município, referente ao Programa de Aprendizagem Profissional, para
posterior análise de sua eficiência e eficácia enquanto política de atendimento.



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Assistência Social

Relatório de Gestão – 2004

23

EIXO – CIDADANIA E DIFERENÇA

Considerando o princípio da igualdade entre os homens, e as grandes
diferenças sociais que marcam suas trajetórias de vida, faz-se necessário o
investimento na construção de valores que possam reverter o tratamento
desigual, tratando igualmente os diferentes. O entendimento da diversidade
entre os homens de uma cultura de direitos estão impressos na forma como os
Serviços são implementados. Todos os Serviços atendem à população como um
todo, independente de sua localização.

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

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

ù Centro de Apoio à Mulher Operosa (CEAMO);
ù Casa Abrigo da Mulher (SARA-M);
ù Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente

(SAPECA);
ù Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD);
ù Ações de Combate à Violência Doméstica Contra Crianças e

Adolescentes/Programa Quebrando o Silêncio;
ù Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA).
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Com relação às questões de gênero, o Município conta com serviços
públicos governamentais e não governamentais.

CENTRO DE APOIO À MULHER OPEROSA (CEAMO)

O Centro de Apoio à Mulher Operosa (CEAMO) objetiva atender,
acompanhar, apoiar e orientar jurídica, social e psicologicamente a mulher, e sua
família, em especial àquela vítima de violência, discriminação, preconceito e
desinformação, com o intuito de prevenir e/ou diminuir a violência, divulgar os
direitos e sensibilizar as comunidades, por meio de atendimentos diretos,
inclusive familiares, oficinas, vivências, palestras, grupos de estudo etc.

Resultados Alcançados:

ù Interface e maior integração com as Coordenadorias Regionais de
Assistência Social (CRAS), Centros de Saúde, Escolas, Coordenadoria da
Mulher, Centros de Atenção Psicossocial da Saúde (CAPS) e ONG’s;

ù Realização de Oficinas descentralizadas de Prevenção e Combate à
Violência contra a Mulher nas regiões: Norte (Vila Padre Anchieta,
3 Marias e Jardim São Marcos), Noroeste (Jardim Campo Grande e
Parque Itajaí), Sul (Jardim São Vicente), Sudoeste (Jardim Itatinga,
Jardim Santa Lúcia e Parque Vida Nova) e em ONG’s, e, ainda,
participação nos Fóruns Intersetoriais Regionais e de Microrregiões das
Regiões – Noroeste, Norte, Sul e Leste;

ù Realização de oficinas, na sede, sobre relacionamento familiar;
ù Formação do grupo de usuárias multiplicadoras e capacitação para

divulgação e contribuição formal nas oficinas;
ù Participação em pesquisa, da UNICAMP, sobre a influência da violência

contra a mulher na saúde da gestante e de seu filho;
ù Participação nas atividades do Grupo de Trabalho (GT) de Rede de

Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher, do Coletivo de
Políticas Públicas para as Mulheres e Quebrando o Silêncio (violência
doméstica contra a criança e o adolescente);

ù Participação na Comissão de cidades para ampliação da Rede de
Combate à Violência;

ù Participação na criação e atividades da Rede de Abrigos para Mulheres
Vítimas de Violência Doméstica do Estado de São Paulo, que resultou na
assinatura de consórcio de cidades que acolhem a Mulher;

ù Capacitação de profissionais das cidades – de Santa Bárbara D’Oeste e
Sumaré –, que pretendem criar o Centro de Referência à Mulher;

ù Participação em todos os eventos relativos às questões da Mulher (Dia
Internacional, festas etc.).

Desafios:
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ù Elaboração de plano de atendimento à família para acompanhamento
sistemático;

ù Elaboração de cartilha educativa sobre o tema;
ù Parceria com o SOS – Ação, Mulher e Família para um trabalho com

vitimizadores;
ù Necessidade de profissional para a brinquedoteca (Professor readaptado

da SME, em meio período) e Assessoria Jurídica para acompanhar os
processos das mulheres;

ù Ampliação da participação do profissional jurídico nos grupos e oficinas;
ù Maior divulgação do serviço e articulação com a SMAS (informações),

OG’s e ONG’s e articulação com a Rede para acolhimento de mulheres
violentadas;

ù Necessidade de capacitação da equipe sobre o tema da violência
intrafamiliar;

ù Implementação de um Banco de Dados para maior agilidade no
desenvolvimento do serviço;

ù Sistematização do trabalho do grupo de multiplicadoras;
ù Inclusão do tema Violência Sexual nos grupos e oficinas;
ù Elaboração de projeto para capacitação, oficinas e atendimentos

emergenciais a ser encaminhado ao CMDCA;
ù Fortalecimento da intersetorialidade nas regiões, especialmente na

região Sudoeste.

CASA ABRIGO DA MULHER (SARA-M)

Tem como objetivo o acolhimento e a proteção temporária, pelo período
de até seis meses, das mulheres e seus filhos, vítimas de violência de gênero,
dentro da esfera doméstica, e em iminente risco de vida, provendo as
necessidades básicas e o atendimento bio-psicossocial e jurídico, através de
abordagens individuais, ou grupais, fortalecendo a auto-estima e auxiliando na
construção de um novo projeto de vida, visando a reinserção na família e
sociedade.

Resultados Alcançados:

ù Inclusão das mulheres abrigadas em cursos profissionalizantes, em
parceria com o SOS – Ação, Mulher e Família;

ù Garantia de moradia, como prioridade, para as mulheres vítimas de
violência doméstica no Conselho Municipal de Direitos da Mulher
(CMDM), Coordenadoria da Mulher e Orçamento Participativo (OP);

ù Participação das usuárias na re-elaboração do Regimento Interno da
Casa, planejamento e avaliação das atividades e rotinas;

ù Capacitação interna e externa dos funcionários.
ù Assinatura do termo de Consórcio entre os municípios de Campinas e

Araraquara que possibilitará o encaminhamento de mulheres, em risco
de morte, a outras cidades do Estado de São Paulo integrantes da Rede
e que venham a consorciar-se;

ù Elaboração de Indicadores de Avaliação e Monitoramento do Programa,
com a participação dos funcionários e usuárias da Casa.
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Desafios:

ù Mudança de imóvel (prioridade de 2004). No entanto, não foi
encontrada uma casa que contemplasse as necessidades e com valor
compatível de aluguel;

ù Acesso a cursos de alfabetização, supletivo e profissionalizantes para a
preparação para o mercado de trabalho, em parceria com outros
programas do Município;

ù Ampliação da discussão sobre moradia e discussão da viabilização da
Bolsa Moradia.

Na área de VIOLAÇÃO DE DIREITOS, temos 1 entidade (ONG), que
trabalha a temática da Violência Doméstica contra Mulheres, realizando, no ano
de 2004, cerca de 4.000 atendimentos, perfazendo uma média mensal de
365 atendimentos.

As condições físicas, os recursos humanos e materiais estão adequados ao
trabalho proposto e, ainda, a entidade possui capacidade de gestão e
gerenciamento para a execução.

Desafio:

ù Integrar a rede executora do Programa Quebrando o Silêncio.

SERVIÇO ALTERNATIVO DE PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE (SAPECA)

O Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente
(SAPECA) tem como objetivo o atendimento de crianças e adolescentes vítimas
de violência doméstica, colocando-as provisoriamente em famílias acolhedoras,
visando o seu retorno à família de origem, desde que de forma protegida.

Tem como foco a organização familiar como a mais adequada para cuidar
de crianças e adolescentes.

As ações desenvolvidas no SAPECA procuram devolver o poder da família
desenvolvendo a sua autonomia, incluindo-a numa rede de proteção e evitando o
abrigamento de crianças.

Promove ações que tornam possível oferecer à criança e ao adolescente a
oportunidade de viver com sua realidade, desenvolvendo e criando junto com
sua família natural o empoderamento de seu grupo familiar para que possam ser
parte de suas próprias soluções.

O SAPECA tem buscado implantar uma nova concepção no atendimento
das crianças e adolescentes, em situação de risco pessoal e social, propondo
uma ação mais humanizada.Além do trabalho direto com a criança, com o
adolescente e suas famílias, preocupa-se também em divulgar a experiência para
outros atores sociais e para a sociedade como um todo.
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Resultados Alcançados:

ù Estreitamento de relações institucionais com: Terra dos Homens (RJ),
CeCIF (SP), Fundação Emmanuel (Argentina) e IFCO-RELAF;

ù Elaboração do plano de intervenção do programa;
ù Desenvolvimento de Indicadores;
ù Parceria com a Missão Acolher, para plano de comunicação conjunto;
ù Execução de planta para aquisição de uma casa e reforma de sala;
ù Participação na Comissão de Abrigo e na Sub-Comissão de Famílias

Acolhedoras do CMDCA, em colóquios e no Foro Latino-Americano;
ù Efetivação de contato com profissionais e programas de outros

municípios, estados e países;
ù Complementação de estudo que fez a categorização de famílias em

3 grupos, visando aprimoramento do atendimento;
ù Elaboração de projeto de voluntários.

Desafios:

ù Fortalecer a política de atendimento em famílias acolhedoras no
Município e no País;

ù Aumentar o número de famílias acolhedoras;
ù Ampliar o relacionamento entre as famílias naturais e acolhedoras;
ù Definir a capacidade de atendimento do programa;
ù Ampliar trabalhos grupais com famílias naturais;
ù Melhorar o espaço físico para realização de oficinas e trabalhos

voluntários;
ù Implementar trabalho com famílias voluntárias e de apoio;
ù Ampliar o atendimento para grupos de irmãos abrigados no CMPCA;
ù Definir verbas da SMAS para custeio de capacitações;
ù Implementar supervisão institucional.

CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CRPD)

O Centro de Referência tem como objetivo orientar pessoas com
deficiência, e seus familiares, na localização de serviços; articular a rede de
atendimento; disponibilizar informações a respeito das legislações; fornecer
diagnósticos que subsidiem os Gestores e Conselhos Municipais de políticas
públicas; realizar pesquisas; articular, intersetorialmente, a formação
especializada de profissionais e a organização de eventos que contribuam para a
sensibilização e a difusão dos direitos das pessoas com deficiência.

Resultados Alcançados:

ù Realização de 139 atendimentos à população (até setembro/2004);
ù Ampliação da visibilidade deste segmento, no meio institucional e na

sociedade como um todo, pelas discussões provocadas em todas as
áreas;

ù Divulgação dos trabalhos do CRPD, com palestras junto a OG’s e ONG’s;
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ù Articulação da capacitação dos profissionais dos Centros de Formação
para o Trabalho e Cidadania (CFTC’s) para acessibilidade das pessoas
com deficiência;

ù Participação na Comissão Ampliada da Revisão do BPC;
ù Participação no Núcleo de Promoção à Igualdade e Combate à

Discriminação no Emprego e na Profissão, ligado à DRT e Comissão
Organizadora da IV Conferência Municipal de Atenção às Pessoas com
Deficiência;

ù Participação em Seminários da DRT e PUC-Campinas;
ù Intersetorialidade com SMS e SME para operacionalização de Censo

Municipal de Pessoas com Deficiência;
ù Parceria com a entidade Instituto Dona Carminha, para contratação de

Intérprete de Libras;
ù Parceria com os Serviços da SMAS para discussões de casos, visando

informações e referenciamento.

Desafios:

ù Ampliação da equipe técnico-administrativa;
ù Aquisição de software para cadastros de procura de emprego e software

visual para o atendimento das pessoas cegas na formação profissional;
ù Produção de materiais impressos de caráter informativo;
ù Parceria com a Secretaria Estadual de Relações de Trabalho (SERT)

para o funcionamento do Sistema de Gestão das Ações de Emprego
(SIGAE), ligado ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), para
acompanhamento da inserção no mercado de trabalho deste segmento,
e com a SMCET para elaboração de projetos de cultura e lazer;

ù Continuidade do Banco de Intérpretes de Libras, em parceria com ONG;
ù Formação continuada para aperfeiçoamento do atendimento.

As entidades não governamentais que compõem a Rede são em número
de 17 e atendem às pessoas com deficiência e com necessidades especiais nas
suas diversas tipologias, em 18 programas. A média de atendimento, em 2004,
foi de 2.747 pessoas.

A rede de atendimento apresenta excelente capacidade física instalada,
contando com equipamentos e materiais adequados. O trabalho junto às
crianças, adolescentes e adultos, bem como às  suas respectivas famílias,
apresenta alta qualificação técnica. No entanto, observa-se fragilidade na
qualificação dos Gestores (dirigentes). Somente duas entidades apresentaram
problemas de ordem técnica e financeira, sendo que as providências foram
tomadas com interface com o Sistema Judiciário.

Obstáculos identificados:

ù Faixa etária limitada a crianças e adolescentes, ficando a população
adulta excluída de espaços de atendimento;

ù Grande número de usuários provenientes de outros Municípios,
provocando demanda reprimida no Município.
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PROGRAMA QUEBRANDO O SILÊNCIO

Programa gerenciado pelo Departamento de Operações de Assistência
Social (DOAS), sob a orientação técnica da Coordenadoria Setorial de Assistência
à Família (CSAF).

Objetivos:

ù Atuar de forma a oferecer, o mais urgente possível, proteção às
crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, tão logo essa
violência seja constatada;

ù Investir na execução de programas municipais de prevenção primária
de combate à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes
(VDCCA);

ù Quebrar o silêncio que cerca a questão da VDCCA.

Resultados Alcançados:

ù Finalização do fluxograma do atendimento dos casos de VDCCA
(apresentado aos participantes da capacitação);

ù Finalização, em conjunto com o Projeto Iluminar, da ficha de notificação
dos casos de suspeita ou conformação de VDCCA;

ù Realização da 1ª Turma de Capacitação em VDCCA/Exploração Sexual,
em parceria com o Programa Rotas Recriadas, nas cinco regiões do
Município, atingindo 108 profissionais das Secretarias Municipais – de
Assistência Social, de Saúde, de Educação, de Cultura, Esportes e
Turismo e de Habitação – e ONG’s;

ù Criação de Comitês Intersetoriais, nas cinco regiões do Município, para
discussão do fenômeno da VDCCA;

ù Apontamento, no Plano Municipal para a Infância e Juventude, da
necessidade de captação de recursos visando à implantação de um
Serviço de Apoio Jurídico aos profissionais que trabalham com a
VDCCA;

ù Elaboração de um documento de conclusões do grupo sobre a
necessidade de implementação e implantação de serviço de
atendimento ao vitimizador e apontamento para o Colegiado da Marca;

ù Articulação com o Programa Rotas Recriadas para elaboração da
cartilha e folder sobre a VDCCA;

ù Melhoria das ações intersetoriais, via processo de capacitação em
VDCCA, nas cinco regiões;

ù Finalização do Projeto de Capacitação em VDCCA;
ù Realização de 10 reuniões do Colegiado do Programa Quebrando o

Silêncio e 25 reuniões do Grupo de Trabalho de Capacitação;
ù Participação efetiva nas reuniões do Colegiado do Plano Municipal para

a Infância e Juventude;
ù Parceria efetiva com a Comissão de VDCCA do Conselho Municipal de

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);
ù Participação nas reuniões do Eixo Capacitar do Programa Rotas

Recriadas, para estabelecimento de parceria;
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ù Participação nas reuniões gerais do Programa Rotas Recriadas,
refletindo a questão da VDCCA;

ù Elaboração de um documento com as conclusões do Colegiado sobre a
discussão da Ação Nº 11 – Atendimento ao vitimizador e apontamento
ao Colegiado da Marca Infância e Juventude;

ù Participação no Fórum Paulista de Enfrentamento e Combate a
Exploração Sexual Infanto-Juvenil;

ù Articulação com profissionais das Secretarias Municipais – de Educação
e de Saúde – para participação no processo de capacitação em VDCCA;

ù Apresentação da proposta de capacitação aos Secretários, Diretores e
Coordenadores das diversas Secretarias Municipais envolvidas;

ù Apresentação da proposta de capacitação aos participantes da Oficina
oferecida pelo Centro de Educação dos Trabalhadores de Saúde (CETS);

ù Participação efetiva na capacitação em VDDCA oferecida nas cinco
regiões do Município.

Desafios:

ù Dar continuidade ao processo de capacitação em VDCCA, nas cinco
regiões do Município, atingindo todos os profissionais que atuam, direta
e indiretamente, com crianças, adolescentes e famílias;

ù Dar continuidade ao processo de discussão sobre as ações e as políticas
públicas necessárias para o combate à VDCCA;

ù Sensibilizar e oferecer um treinamento para um grupo de profissionais
das Secretarias Sociais, de multiplicadores do processo de capacitação
em VDCCA, nas cinco regiões do Município;

ù Dar continuidade ao processo de articulação com a Comissão de VDCCA
do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA);

ù Oferecer apoio, sempre que necessário, aos Comitês Intersetoriais para
a discussão do fenômeno da VDCCA;

ù Implantar um Serviço de Apoio Jurídico aos profissionais que trabalham
com a VDCCA e aos vitimizados;

ù Implantar e implementar um Serviço de Atendimento ao Vitimizador, às
Vítimas e as suas famílias;

ù Efetivar uma ampla campanha de sensibilização sobre a VDCCA no
Município;

ù Confeccionar cartilhas e folder sobre a VDCCA para profissionais e
população em geral;

ù Ampliar as ações da Resolução Nº 06/2001, do CMDCA, sobre o
trabalho com famílias;

ù Articular e integrar os grupos de trabalho do Plano da Infância e
Juventude;

ù Articular as ações de combate à VDCCA com o Programa Rotas
Recriadas e o Plano Municipal de Enfrentamento e Combate à
Exploração Sexual Infanto-Juvenil;

ù Implantar o sistema de notificação compulsória dos casos de suspeita
e/ou confirmação de VDCCA.

CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (CPMA)
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É uma unidade de prestação de serviços, em parceira com o Estado –
Região Central do Sistema Penitenciário –, para o acompanhamento a
sentenciados de Pena ou Medida Alternativa de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC), objetivando oportunizar sua inserção social, o
reconhecimento de sua potencialidade, a construção de um novo projeto de vida
e o exercício de sua cidadania. Objetiva também  estimular a comunidade na sua
contribuição para a aplicação da pena por meio de esclarecimentos e
acompanhamento das instituições, enfatizando seu caráter educativo.

Resultados Alcançados:

ù Recepção, entrevista psicossocial, entrevista domiciliar, alternativas de
prestação de serviços, fiscalização do cumprimento da pena e
acompanhamento à família em casos necessários;

ù Reuniões com entidades parceiras e divulgação do serviço de penas;
ù Maior interlocução com os serviços da rede nos encaminhamentos

específicos para recursos do meio (programas sociais, geração de
renda, serviços de saúde, balcão de empregos etc.), que resultou em
maior inserção dos beneficiários em programas sociais, em especial o
tratamento da quimio-dependência;

ù Acompanhamento do trabalho de estagiários;
ù Ampliação do número de beneficiários e contatos com os postos de

trabalho com a ampliação da equipe de profissionais;
ù Manutenção da discussão dos casos em acompanhamento com o Juiz da

Vara de Execuções Criminais.

Desafios:

ù Oficializar o Convênio com o Estado;
ù Organização do II Seminário de Penas e Medidas Alternativas;
ù Realização do I Encontro com entidades parceiras;
ù Ampliação do espaço físico, favorecendo melhor adequação no

atendimento;
ù Fomento de ações que promovam a visibilidade do trabalho realizado e

sua importância social, bem como a construção de Indicadores de
Avaliação do trabalho.

APOIO À PESSOA IDOSA

A SMAS é responsável pela implementação da Política Municipal do Idoso
que surgiu num cenário de múltiplas ações simultâneas: a ação intersetorial
(Saúde/Vigilância Sanitária e Assistência Social) de elaboração de protocolo de
funcionamento de Casas de Longa Permanência – Leis Municipais Nº 10.741, de
01/10/2003, e Nº 11.619, de 17/12/2003 (Asilos e Casas de Idosos beneficentes
e pagantes); visitas para as 135 Casas de Longa Permanência, em 2003 e
2004; o fortalecimento do Conselho Municipal do Idoso (CMI); a participação do
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segmento nos OP’s – 2003 e 2004; a publicação do Estatuto do Idoso, em
dezembro/2003; as inúmeras denúncias de maus-tratos a idosos; e demandas
por benefícios – Benefício de Prestação Continuada (BPC); que, até então,
atendia apenas idosos moradores de rua e monitorava, por meio da
Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC), as ONG’s co-financiadas.

A SMAS se propõe a implementar o Estatuto do Idoso e as Leis Municipais,
atender e referenciar as demandas provenientes da problemática do segmento,
originadas pelas várias instituições e por demandas espontâneas, visando uma
maior resolutividade das situações apresentadas e a inclusão especial dos
mesmos, assim como, prosseguir no cadastro, orientação e avaliação das Casas
de Longa Permanência e articular em nível intersetorial ações de sensibilização e
otimização do atendimento, em todos os equipamentos municipais.

Resultados Alcançados:

ù Discussão intersetorial com as CRAS, CMI, SMS, SMCET, ONG’s,
entidades religiosas e contatos formais e informais com equipamentos
públicos e privados;

ù Elaboração dos Projetos dos Grupos de Vivência dos Idosos (OP-2004) e
do Centro de Referência do Idoso (OP-2005);

ù Visitas domiciliares para pareceres sociais, atendendo denúncias de
maus-tratos;

ù Elaboração de instrumentais para visitas, em parceria com a Vigilância
Sanitária, a todas as Casas de Longa Permanência do Município;

ù Participação na Comissão de organização da revisão social do Benefício
de Prestação Continuada (BPC);

ù Participação nos Fóruns Intersetoriais Regionais.

Desafios:

ù Implantação do Centro de Referência do Idoso;
ù Ampliação de vagas na Casa do Idoso e da Idosa, com criação de nova

sede;
ù Previsão de verbas para abrigamento emergencial de idosos sem família

nas Casas de Longa Permanência;
ù Criação de Casa-dia;
ù Criação de Coordenadoria específica para este segmento, visando

implementar a política social do idoso no Município;
ù Estímulo à implementação do atendimento ao idoso em Centros de

Vivência Intersetoriais, nos equipamentos públicos;
ù Criação de banco de dados informatizado.
ù Capacitação de Cuidadores de Idosos.

A rede não governamental atende em 8 entidades o idoso abrigado
perfazendo um total de 203 atendimentos mensais.
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O idoso é também atendido em meio aberto num total mensal de
497 idosos. Os programas foram monitorados pela Coordenadoria Setorial de
Avaliação e Controle (CSAC) em 75% da totalidade.

O desafio é a ampliação da rede executora não governamental de
atenção ao idoso em meio aberto.

AÇÕES DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA –
ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR

A Rede Executora Não Governamental é composta por 25 entidades
– ONG’s –, que desenvolvem 28 programas prestando assistência e orientação
sócio-familiar. Há outras 5 entidades que desenvolvem 6 programas de ações
somente distributivas.

A média é de 11.873 atendimentos mensais.

O monitoramento realizado foi coletivo o que proporcionou maior
conhecimento das atividades desenvolvidas por esta rede. Há necessidade de
reordenamento de espaço físico para o atendimento, ampliação do quadro
técnico para acompanhamento sócio-familiar e maior qualificação da equipe para
cumprimento efetivo das diretrizes do trabalho com famílias.

Considera-se como impacto maior desse trabalho, o oferecimento de
espaços de escuta as famílias vulnerabilizadas.

Obstáculo:

ù O reordenamento previsto na Resolução CMDCA Nº 06/2001, é
processual e exige que se faça uma sensibilização e estimule a
capacitação dos técnicos, e também a compreensão dos dirigentes com
relação à estrutura e ações necessárias ao novo paradigma.

EIXO – ENFRENTAMENTO DA POBREZA

O eixo Enfrentamento da Pobreza visa combater a precarização sócio-
econômica das famílias mediante ações e projetos de geração de trabalho e
renda. Este trabalho demanda uma interface direta com a Ação Comunitária,
empreendida pelas Coordenadorias Regionais de Assistência Social (CRAS).

Na Assistência Social há várias formas, relacionadas abaixo, de
enfrentamento da pobreza, na Secretaria ou em ações intersetoriais.

ù Transferência de Renda direta: Programa de Garantia de Renda Familiar
Mínima (PGRFM), Cestas Básicas, Vales-Transporte, para situações
emergenciais, e Programa de Passe-Desemprego, Beneficio de
Prestação Continuada (BPC) – com identificação da necessidade,
encaminhamento e acompanhamento –, Bolsa PETI - Convivência e
Cidadania, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (explicitado
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no eixo Criança e Adolescente), e, ainda, Bolsa-Trabalho dos
moradores de rua;

ù Capacitação para o trabalho e geração de renda imediata – 9 Centros
de Formação para o Trabalho e Cidadania (CFTC’s) –, nas áreas de
costura, artesanato, beleza e culinária, e para o mercado formal:
informática, porteiro/zelador, marcenaria, administração, secretariado e
prestação de serviços;

ù Projeto Oficinas de Geração de Renda, com moradores de rua, em
parceria com o Núcleo de Oficinas Terapêuticas (NOT), do Hospital
Cândido Ferreira;

ù Grupos associativos para produção, orientação e comercialização (feiras
temporárias/permanentes e organização de cooperativas);

ù Capacitação para o empreendedorismo individual e grupal, por meio de
acesso à micro-crédito (Pró-Rendas);

ù Balcão de empregos para o oferecimento de vagas e capacitação para o
trabalho formal.

ù Rede de Proteção Especial: Serviço de Acolhimento e Referenciamento
Social (SARES) e Albergue para moradores de rua; Abrigos para
portadores de transtorno mental e idosos que moravam na rua.

Estes programas de Ação Comunitária, sob a coordenação técnica das
Coordenadorias Setoriais – de Assistência à Criança, Adolescência e Ação Social
(CSACAAS), de Trabalho e Renda (CSTR) ou de Acolhimento e Referenciamento
Social (CSARS), são operacionalizados, nas regiões, por meio das
Coordenadorias Regionais de Assistência Social (CRAS), e no nível central pelo
Departamento de Operações de Assistência Social (DOAS).

PROGRAMA DE GARANTIA DE  RENDA FAMILIAR MÍNIMA (PGRFM)

É um programa de proteção básica à família, que, em 2004, teve a
implantação de uma nova proposta de operacionalização, fortalecendo a
intersetorialidade, através do processo de inclusão e discussão de casos nos
Fóruns Regionais. A gestão foi intensificada por meio de reuniões com a
Comissão de Técnicos e Coordenadores, permitindo acompanhar os avanços e
dificuldades na discussão e implementação da proposta nas regiões.

A ampliação das perspectivas de atendimento do programa, procurando
compreender a família em seus diferentes aspectos, adequando o
acompanhamento à tipologia de trabalho com famílias proposta pela Resolução
CMDCA Nº 06/2001, foram resultados alcançados.

O Programa de Renda Mínima passou a ser compreendido como suporte
aos demais Programas Sociais dos quais a família participa, com ênfase nas
ações focalizadas no território e no estabelecimento de redes solidárias,
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entendendo-se a transferência de renda na perspectiva de direito, embora sem
recursos orçamentários para a universalização do PGRFM.

A primeira fase da pesquisa de avaliação da nova proposta metodológica
do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima tem como objetivo identificar
elementos para a implementação da metodologia, constatar facilidades,
dificuldades e adequações necessárias ao programa. Este processo possibilitou
maior participação das equipes técnicas nas discussões sobre as diretrizes do
programa, a partir do material produzido, pelas regiões, nos Fóruns
Intersetoriais.

Desafios:

ù Alteração da Lei do Programa de Renda Mínima efetivando as propostas
já discutidas do conceito de família, de alteração do valor do benefício,
do valor da renda para fim de inclusão e adequação quanto ao período
de recebimento e de prorrogação;

ù Alterações na Ficha de Cadastro e no sistema informatizado,
contemplando a nova metodologia do programa e adequando-o para
disponibilização em rede;

ù Integração ao Cadastro Único e outros programas de transferência de
renda, permitindo o aumento do número de famílias atendidas e a
articulação das propostas;

ù Continuidade do acompanhamento dos fóruns intersetoriais,
entendendo que o programa é suporte da Ação Comunitária.

ù Continuidade da pesquisa sobre o impacto do Programa de Renda
Mínima, através de seminários e publicação dos resultados.

Em 2004, o programa atendeu a média mensal de 2.912 famílias,
descrita no quadro de evolução do atendimento, no período de janeiro a
dezembro/2004.

Evolução do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) - 2004

Meses
Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Famílias
Atendidas
CRAS/Norte 499 486 355 389 407 436 471 485 501 514 529 535

CRAS/Sul 608 512 454 498 565 682 759 798 831 854 894 906

CRAS/Leste 301 302 262 250 280 304 327 345 366 386 405 384

CRAS/Sudoeste 915 923 846 855 922 959 1.025 1.041 1.049 1.082 1.058 1.086

CRAS/Noroeste 346 347 245 272 371 446 485 508 530 565 569 579

SAF 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
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Totais 2.672 2.573 2.164 2.266 2.547 2.829 3.068 3.177 3.277 3.401 3.455 3.490
Inclusões de
Famílias

2 51 256 316 303 304 255 129 135 149 163 154

Reinclusão de
Famílias

0 1 15 5 0 3 1 3 2 0 3 1

Desligamento
de Famílias

241 149 666 215 16 19 11 18 29 19 107 115

Pessoas
Beneficiadas

10.202 9.828 8.238 8.496 9.492 10.564 11.435 11.834 12.210 12.665 12.812 12.924

Crianças ou
Adolescentes
por Faixa Etária

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

0 – 2 anos 1.067 1.009 904 995 1.099 1.223 1.345 1.379 1.427 1.458 1.468 1.488

3 – 6 anos 1.854 1.790 1.525 1.556 1.732 1.905 2.044 2.109 2.198 2.292 2.328 2.343

7 – 16 anos 2.926 2.820 2.356 2.346 2.613 2.925 3.149 3.285 3.364 3.511 3.540 3.564

Acima 16 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totais 5.847 5.619 4.785 4.897 5.444 6.053 6.538 6.773 6.989 7.261 7.336 7.395

Média de
Crianças por
Família

2,19 2,18 2,21 2,16 2,14 2,14 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,12

Média de
Renda Familiar

5,55 5,58 4,79 3,86 3,62 3,39 3,29 3,24 3,10 3,00 2,80 2,64

Total da Renda
14.822,00 14.347,00 10.362,00 8.742,00 9.222,00 9.592,00 10.087,00 10.297,00 10.147,00 10.197,00 9.657,00 9.200,00

Total do
Reforço

334.103,00 321.643,00 269.381,00 279.996,00 314.360,50 350.768,00 380.224,00 394.315,50 408.702,50 478.794,00 430.730,50 435.387,50

Total Pago
332.723,00 320.155,00 267.818,00 278.841,00 312.977,50 345.839,00 375.996,00 390.320,50 404.722,50 475.102,00 428.822,50 412.451,50

Total Devolvido
1.380,00 1.488,00 1.563,00 1.155,00 1.383,00 4.929,00 4.228,00 3.995,00 3.980,00 3.692,00 1.908,00 22.936,00

Média do
Reforço por
Família

125,04 125,01 124,48 123,56 123,42 123,99 123,93 124,12 124,72 140,78 124,67 124,75

Média do
Reforço por
Membro

32,75 32,73 32,70 32,96 33,12 33,20 33,25 33,32 33,47 37,80 33,62 33,69

Menor Reforço 10,00 10,00 18,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 35,00 20,00 20,00

Maior Reforço 350,00 350,00 350,00 472,50 472,50 315,00 315,00 315 315,00 490,00 315,00 315,00

Famílias
Monoparentais

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

Só Mulheres 1.115 1.057 966 1.039 1.163 1.289 1.392 1.448 1.496 1.562 1.584 1.593

Só Homens 31 30 32 33 39 40 41 44 45 48 46 46

Famílias com
Renda Zero

2.381 2.292 1.956 2.077 2.351 2.624 2.851 2.958 3.060 3.184 3.249 3.293

Valor Total
Despendido

332.723 652.878 920.696 1.199.537 1.512.514 1.858.353 2.234.349 2.624.670 3.029.392 3.504.494 3.933.317 4.345.768

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E CIDADANIA

O Programa de Formação para o Trabalho e Cidadania é um processo de
educação não formal e tem como objetivo atender às demandas de qualificação
de jovens e adultos, homens e mulheres, buscando possibilitar a iniciação
profissional de nível básico e desenvolver atividades potencializadoras de
geração de renda. As formas podem ser de assalariamento, de empreendimento
individual, ou coletivo, ou por meio de metodologia de aprendizado, integrando
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conhecimentos específicos: de gestão, de reflexão e outros conceitos que
caracterizam sua condição de cidadão.

O programa é operacionalizado de forma descentralizada, através de
8 Centros de Formação para o Trabalho e Cidadania (CFTC’s) localizados nas
cinco regiões – Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste –, integrado à Ação
Comunitária desenvolvida pelas Coordenadorias Regionais de Assistência Social
(CRAS), da SMAS.

É constituído por cursos nas áreas de informática, administração, gestão,
secretariado, marcenaria, eletricidade, porteiro/zelador, prestação de serviços,
voltados para o trabalho formal.

Os cursos das áreas de: beleza (cabeleireiro, maquiagem, estética,
manicure), costura (moletom, matelassê, chinelos, lingerie), artesanato
(bijuteria, bordado, perfume/velas, variedades, biscuit), culinária são
ministrados, em grande parte, para mulheres que almejam uma produção em
pequena escala, para renda imediata. As noções de
associativismo/cooperativismo, gestão e de cidadania, incluídas nos cursos,
proporcionam agrupamentos associativos para produção e comercialização em
feiras eventuais ou permanentes. A introdução de oficinas de aperfeiçoamento
tem o objetivo de fortalecer os alunos nas áreas escolhidas.

Além dos cursos, realizados na sede dos CFTC’s, a descentralização nas
microrregiões propiciou a criação de parcerias com ONG’s, Igrejas e Associações
de Moradores e o fomento à integração intersetorial.

Outro aspecto importante foi a capacitação da equipe de trabalho dos
CFTC’s para atendimento à nova proposta, considerando os eixos de cidadania,
gestão e inclusão de pessoas portadoras de deficiência; o diagnóstico sobre a
infra-estrutura dos Centros como proposta de adequação do espaço físico para o
atendimento de pessoas portadoras de deficiência; e a manutenção, através do
Projeto Ger@ Cidadão – Ger@ Renda – Comitê para Democratização da
Informática (CDI), de 5 Escolas de Informática para a Cidadania (EIC’s), nos
espaços dos CFTC’s, oferecendo equipamentos (microcomputadores), em regime
de comodato, cursos de informática e Internet, manutenção dos computadores e
cursos de formação de educadores, suporte técnico e pedagógico às EIC’s.

No decorrer do ano de 2004, foi realizada a formatação da proposta de
convênio do programa com a FUMEC/CEPROCAMP, da Secretaria Municipal de
Educação (SME), para execução em 2005, contribuindo para a otimização dos
recursos e atendimento mais adequado das demandas de formação para o
mercado.    

Desafios:

ù Conclusão da assinatura do convênio SMAS/FUMEC-CEPROCAMP para
operacionalização do Programa Formação para o Trabalho e Cidadania,
em 2005;

ù Consolidação da proposta do programa, construindo material e
metodologia de abordagem dos grupos na questão da cidadania,
implementação dos módulos de gestão e oferecimento de novos cursos,
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buscando atender às novas demandas da população, bem como às
necessidades conjunturais;

ù Estruturação dos CFTC’s, possibilitando maior agilidade no atendimento
à população e implementação de novas propostas.

ù Gerenciamento dos recursos financeiros por cada CFTC;
ù Implantação de chefia de setor nos equipamentos;
ù Manutenção do espaço físico (reformas, adequações, compra de

equipamentos, consertos etc.);
ù Adequação das equipes, com a contratação de funcionários para o

atendimento e expansão da oferta de cursos, inclusive em períodos
alternativos – noturno e final de semana;

ù Melhoria na estrutura de apoio, como transporte para viabilização do
acompanhamento dos cursos descentralizados;

ù Elaboração de programa sistematizado de capacitação dos Monitores de
cursos;

ù Fortalecimento e/ou implantação das Comissões de Gerenciamento e
Capacitação, no seu papel de gestão;

ù Aquisição de impressoras para uso administrativo nos CFTC’s e
disponibilização do acesso à Internet, facilitando a comunicação entre
os Centros e a SMAS;

ù Construção da proposta de divulgação;
ù Fechamento do convênio para a continuidade do Projeto Ger@ Cidadão

– Ger@ Renda, em parceria com o CDI/Campinas, que propõe a criação
de 5 novas EIC’s e melhorias nas já existentes, com disponibilização de
acesso à Internet, instalação de rede local e formação de educadores
em Linux e software livre;

ù Realização e sistematização da avaliação de impactos dos cursos;
ù Estreitamento das relações com o CEPROCAMP, viabilizando parcerias

para o atendimento da comunidade;
ù Adequação do espaço físico e de equipamentos dos Centros, conforme

diagnóstico, com o objetivo de atender a demanda de inclusão de
pessoas portadoras de deficiência física nos cursos oferecidos;

ù Consultoria e pesquisa de mercado, servindo de base na implantação de
novos cursos e aperfeiçoamento;

ù Fortalecimento da participação da comunidade em novos projetos de
formação para o trabalho e da rede solidária de produção e
comercialização;

ù Garantia da construção dos CFTC’s na Vila Régio e Jardim Ouro Verde, e
reforma no CFTC “José Francisco Bento Homem de Mello”, do Jardim
Campo Grande, demanda do OP.

Centros de Formação para o Trabalho e Cidadania (CFTC’s) –
Número de Alunos Atendidos em 2004

SUDOESTE
Centro de Formação para o Trabalho e Cidadania – Tancredo Neves – Jardim Campos Elíseos

Meses
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Condição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Tot
Cursos
Iniciados

67 17 186 95 151 404 0 147 67 0 0 0 1.134

Cursos
Encerrados

14 20 47 64 19 186 0 429 123 11 0 0  913

NOROESTE
Centros de Formação para o Trabalho e Cidadania

 ù Dr. José Francisco Bento Homem de Mello – Jardim Campo Grande
ù Jardim Nova Esperança
ù Centro Social Satélite Íris

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

Cursos
Iniciados

53 221 120 105 264 183 228 79 170 0 0 0 1.423

Cursos
Encerrados

16 87 60 51 252 111 85 256 190 0 0 0 1.108

NORTE
Centros de Formação para o Trabalho e Cidadania

ù Casa de Ação Comunitária da Vila Padre Anchieta (CACO)
ù Espaço Esperança – Jardim São Marcos

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

Cursos
Iniciados

0 28 111 63 98 96 84 82 0 0 0 0  562

Cursos
Encerrados

0 0 13 25 19 9 77 173 46 0 0 0  362

SUL
Centro de Formação para o Trabalho e Cidadania – Dr. João de Souza Coelho – Centro

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

Cursos
Iniciados

0 16 151 144 220 115 17 13 53 0 0 0  729

Cursos
Encerrados

6 5 0 4 98 65 176 41 0 0 0 0  395

LESTE
Centros de Formação para o Trabalho e Cidadania

Humberto Máscoli – Vila Costa e Silva; e Parque São Quirino
Meses

Condição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Tot
Cursos
Iniciados

49 46 150 14 113 124 73 40 39 0 0 0  648

Cursos 0 0 58 37 56 73 174 26 54 0 0 0  478
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Encerrados
Total de Alunos Atendidos nos Cursos Iniciados 4.496

Total de Alunos Aprovados (até setembro/2004) 3.256
Observação: Os totais referem-se ao número de alunos atendidos em novas turmas dos cursos oferecidos em
2004. Os motivos da não aprovação são: desistência, como, por exemplo, alunos que conseguem emprego,
faltas e não aproveitamento do conteúdo do curso. As informações compreendem o período de janeiro até
setembro/2004.

A Rede Executora Não Governamental, que desenvolve ações visando
trabalho e renda, é formada por 17 entidades que realizaram, durante o ano de
2004, 2.857 atendimentos mensais.

Esta rede não possui equipe técnica com formação qualificada. O espaço
físico, materiais e equipamentos são satisfatórios.

Desafios:

ù Promover maior capacitação da rede para desenvolver as ações de
acordo com a Política de Trabalho e Renda;

ù Articular os programas da rede não governamental com os da rede
governamental.

BALCÃO DE EMPREGOS

Tem como objetivo a colocação e recolocação do trabalhador no mercado
formal de trabalho e orientação ao trabalhador desempregado, indicando
alternativas para o seu retorno ao mercado de trabalho.

No decorrer do período estava prevista a reestruturação da proposta do
programa vinculada à implantação do Centro de Atendimento ao Trabalhador
(CAT), que não foi viabilizado em função da dificuldade de alocação de recursos
financeiros para a reforma do espaço físico indicado e de aquisição de
equipamentos necessários.

Apesar de todos os limites de infra-estrutura apresentados pelo programa
os resultados alcançados foram positivos, demonstrados pelos avanços na
qualidade de atendimento ao usuário e pela criação de novos projetos em
parceria com o Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas (COMEC).

Resultados Alcançados:

ù Colocação, em média, de 300 pessoas no mercado formal de trabalho;
ù Aplicação dos módulos de orientação e grupos operativos, contribuindo

para possível retorno ao mercado de trabalho, propiciando alternativas
de geração de renda, sendo atendidas 1.236 pessoas;

ù Construção do portfolio3 como um instrumento para organização de um
projeto de vida, resgatando o “saber” do trabalhador, orientando-o na
tomada de decisões para continuidade de sua formação e busca de
novas oportunidades;

                                                  
3 Portfolio – pasta para guardar documentos ou fotos; no figurativo, reunião da estória de vida, experiências,
vivências, histórico.
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ù Parceria com o COMEC – Lei do Aprendiz Nº 10.097 – na preparação do
adolescente para o mercado de trabalho.

Desafio:

ù Definir a viabilidade financeira para a implantação do Centro de
Atendimento ao Trabalhador (CAT), encaminhando a reestruturação do
Programa Balcão de Empregos, integrado a outros programas com
propósitos de trabalho e renda da Coordenadoria Setorial de Trabalho e
Renda (CSTR) e a outras Secretarias em conexão com as novas formas
de empregabilidade e geração de renda apontada pela conjuntura.

PROGRAMA PRÓ-RENDAS

O programa tem como objetivo atender a pessoas de baixa renda, que não
têm acesso aos sistemas tradicionais de crédito, e que necessitam de recursos
financeiros formais e informais. Destina-se a pessoas físicas e jurídicas, grupos
associativos e cooperativos, nas áreas de produção, comércio e prestação de
serviços, dentro do Município de Campinas.

No período de janeiro a setembro/2004, foram inseridos no programa
60 empreendedores, com recursos liberados no valor total de R$ 86.834,49
(oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove
centavos). Destes, 14 são do sexo masculino e 46 do sexo feminino.

Os ramos de atividade são diversificados: 26 de produção, 21 do comércio
e 13 de prestação de serviços. Concentram-se nas regiões – Sudoeste,
com 26 empreendedores, Noroeste, com 8, Norte, com 11, Sul, com 7 e Leste,
com 8.

No atendimento inicial ao usuário, 1.375 pessoas foram informadas sobre
o programa.

Três cursos de gestão foram realizados, com a participação de um total de
23 pessoas, ou seja, 38% dos empreendedores beneficiados pelo Programa.

Participação na Comissão Organizadora da I Feira Estadual da Economia
Solidária (ECOSOL), realizada em 3 dias consecutivos, que objetivou:

ù Publicizar e caracterizar a economia solidária como um setor
emergente;

ù Promover a integração entre os empreendimentos solidários e deles
com outros atores que compõem o setor (ONG’s, pesquisadores,
incubadoras etc.), fortalecendo ou estimulando a criação de redes ou
outras formas de organização coletiva;

ù Ampliar o apoio da população em geral à economia solidária;
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ù Ampliar o mercado para os produtos e serviços oferecidos pelos
empreendimentos de economia solidária;

ù Identificar e estimular novas oportunidades de negócios para os
empreendimentos de economia solidária.

E, ainda, o apoio e acompanhamento às Feiras Semanais de Artesanato na
Praça Antonio Pompêo.

Desafios:

ù Alteração da lei em vigor – Nº 11.348, de 04/09/2002, e do Decreto
Nº 14.198, de 27/12/2002 –, com adequações necessárias ao programa
para otimização dos recursos e alcance de um número maior de
pessoas beneficiadas pelo financiamento e a ampliação de
possibilidades de investimento do valor financiado;

ù Discussão integrada com os outros projetos das Secretarias que
operacionalizam a questão do trabalho e renda, procurando estabelecer
estratégias de atuação para o fortalecimento e a autonomia das famílias
participantes dos demais programas sociais;

ù Capacitação continuada da equipe de trabalho, propiciando melhor
atendimento à população e atualização constante das reflexões sobre o
Mercado de Trabalho, Economia Solidária e temas afins.

PROGRAMA PASSE-DESEMPREGO

É um programa específico de apoio à população excluída do mercado de
trabalho, cuja demanda foi discutida no OP–2003, consistindo em concessão
gratuita de cartão Passe-Desemprego aos usuários, devidamente cadastrados e
selecionados, para a utilização do Sistema Coletivo Urbano – modalidade
convencional –, pelo período de 6 meses.

Sua execução contou com o apoio e cessão de 150 funcionários de
outras Secretarias e autarquias que compuseram a força-tarefa de
cadastramento dos usuários interessados.

Os critérios utilizados foram os da Lei do Passe-Desemprego, sendo
constituída uma comissão para a gestão e o acompanhamento do programa, que
atuou de junho até dezembro/2004.

Resultados Alcançados:

ù Instalação de uma Comissão de Gestão e de Acompanhamento do
programa, formada por representantes da Prefeitura Municipal e da
sociedade civil: Gabinete da Prefeita, Secretarias Municipais – de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, de Transportes, de Assistência
Social, e de Serviços Públicos –, Movimento Sindical e Pastoral Operária
de Campinas;

ù Cadastramento descentralizado em 13 pontos do Município, totalizando
7.500 pessoas cadastradas;
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ù Atendimento mensal descentralizado em 13 pontos do Município
(AR’s e Sub-Prefeituras), para entrega dos cartões de vale-transporte
aos beneficiados pelo programa;

ù Atendimento diário no prédio central da Prefeitura Municipal para
esclarecimentos, resoluções de problemas com os cartões magnéticos e
orientação geral aos usuários.

Desafios:

ù Reconsiderar a proposta do Programa Passe-Desemprego vinculado a
outras ações de trabalho e renda, bem como seu gerenciamento,
possibilitando o acompanhamento e criando oportunidades de
empregabilidade;

ù Revisão do critério de desemprego de 5 para 3 anos, estendendo a
possibilidade do benefício a um período de 10 meses.

ATENÇÃO AO MIGRANTE E AO MORADOR DE RUA

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

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

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

O trabalho desenvolvido com essa população visa o atendimento dos
usuários nos equipamentos públicos e nos logradouros, bem como o acesso
destes à rede de recursos da comunidade, principalmente no atendimento à
saúde; providências relacionadas à documentação; resgate dos vínculos
familiares; passagens para recâmbio – 186 pessoas atendidas –, além de
atender às necessidades  básicas de acolhimento e escuta, alimentação e
pernoite.

Objetiva planejar, implementar, informar, e avaliar conjuntamente os
programas, projetos e ações junto aos moradores de rua, centralizados no
Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante (SAMIM), Serviço
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de Acolhimento e Referência Social (SARES), Casa do Idoso e da Idosa de Rua e
Abrigo RENASCER.

Estabelece ainda canais de discussões na rede, intersetorialmente,
buscando a sensibilização sobre a problemática do migrante, itinerante e
população em situação de rua; desenvolvendo parcerias com as demais políticas
públicas e ONG’s da área e estimulando para participação dos usuários no Fórum
Permanente de Órgãos e Entidades, que atuam junto à população de rua em
Campinas.

Esta Coordenadoria assumiu, em 2004, a Política do Idoso, tendo em vista
a emergência (Estatuto do Idoso, em fins de 2003) do fomento de uma política
para este segmento refletida na Ação Comunitária, desde 2003, mas não
implementada. Foi realizado um serviço específico para, inicialmente, atender
denúncias e, posteriormente, implementar os grupos de vivência comunitária
(OP-2004), e, em 2005, o Centro de Referência (OP-2005).

Desafios:

ù Continuidade dos projetos – Oficina de Geração de Renda; Bolsa-
Incentivo, com ampliação de vagas; e Recâmbio, em apoio às equipes
de trabalho (rede formada pela Casa de Apoio Santa Clara/Cáritas
Arquidiocesana de Campinas, CSARS, SARES, SAMIM, CRAS/Norte,
CRAS/Sul, CRAS/Leste, CRAS/Sudoeste, CRAS/Noroeste e Casa Betel);

ù Continuidade da sensibilização dos Serviços de Saúde para mudança de
visão e consciência de que os moradores de rua são cidadãos do
Município, enquanto aqui estiverem, e com direito ao SUS;

ù Mediação na interlocução entre SARES e SAMU;
ù Continuidade da sensibilização dos equipamentos da SMAS para

atenção preventiva e integradora dos Serviços da CSARS;
ù Implantação do Centro de Referência do Idoso (OP-2005);
ù Acompanhamento da reforma e funcionamento da Casa Transitória

(OP-2003);
ù Planejamento para implantação de “Repúblicas”, co-gerenciadas; Abrigo

para situações emergenciais; Centro de Convivência, com oficinas
profissionalizantes e cooperativas para moradores de rua;

ù Continuidade das discussões com a AMIC para viabilização da proposta
de Abrigo para mães moradoras de rua com crianças;

ù Implementação completa da rede de serviços conforme Lei Municipal
sobre moradores de rua, especialmente na realização de Censo;

ù Planejamento e capacitação das equipes sobre grupos operativos, saúde
mental, idoso, álcool e drogas;

ù Ampliação do quadro funcional da Coordenadoria;
ù Criação de equipe volante de funcionários para os Abrigos 24 horas,

com cobertura das férias e dos afastamentos;
ù Implementação da supervisão institucional para as equipes;
ù Solicitação de recursos financeiros para conservação e manutenção dos

equipamentos;
ù Acompanhamento do Fórum Permanente de Entidades e Órgãos com

atuação junto à População de Rua de Campinas.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, ITINERANTE E MENDICANTE 
(SAMIM) – ALBERGUE MUNICIPAL

O SAMIM atende as necessidades de pernoite, alimentação e higiene de
migrantes, itinerantes e mendicantes, por meio de acolhimento como espaço de
escuta, orientação para retorno referenciado à sua cidade e reflexão das
problemáticas individuais, expectativas de vida e possibilidade de mudanças.

Objetiva resgatar a cidadania, convivência familiar e comunitária,
possibilitando o acesso à rede de recursos da comunidade e o desenvolvimento
de hábitos de trabalho que estimulem o acesso a formas alternativas de moradia,
através do projeto Oficina de Geração de Renda.

Desenvolve parceria com a FUMEC em atividades sócio-pedagógicas de
curta duração e estimula a participação no Grupo Alcoólicos Anônimos.

Articula os equipamentos de saúde do Município e ONG’s para inclusão dos
usuários.

Desafios:

ù Continuidade da reforma do equipamento, atingindo especialmente o
quarto dos doentes, o quarto das mulheres com crianças (já com
projeto da Segurança do Trabalho), pintura do prédio, troca de
“tri-liches”4 por beliches;

ù Aquisição de equipamentos para a Sala de Enfermagem – arquivos e
centrífuga –, verba para a manutenção do equipamento e definição da
Administração Regional (AR) de atendimento;

ù Continuidade dos projetos – Bolsa-Incentivo, Oficina de Geração de
Renda e Recâmbio;

ù Capacitação profissional nas áreas da saúde mental, alcoolismo e
drogadição;

ù Supervisão institucional;
ù Redução de carga horária dos funcionários do Abrigo para 6 horas, ou

pagamento de adicional de 15%;
ù Ampliação do quadro de funcionários;

                                                  
4 Tri-liches – termo criado para designar três camas superpostas, em analogia aos beliches.
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ù Retorno do Posto de Vigilância, da empresa terceirizada Gocil, no
período diurno, nos finais de semana e feriados, e do Posto Avançado
da Guarda Municipal;

ù Implantação de projetos culturais e de lazer, da Casa Transitória (OP),
cooperativas e “repúblicas” co-gerenciadas para a população de rua e
centro de convivência-dia;

ù Estabelecimento de fluxo de atendimento SAMIM-SARES.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E REFERENCIAMENTO SOCIAL (SARES)

O Serviço de Acolhimento e Referenciamento Social (SARES) atende à
população em situação de rua na sede e nos logradouros do Município
proporcionando:

ù Estabelecimento de vínculos para uma reflexão crítica da realidade e re-
significação de vivências e resoluções de obstáculos de aprendizagem,
através do projeto Grupo Operativo;

ù Resgate da auto-estima, da identidade e dos laços afetivos familiares,
articulando a rede de serviços locais em Campinas, ou na cidade de
origem, através dos projetos Recâmbio e Proteção Básica;

ù Atendimento para orientação, providência de documentos, fornecimento
de passes intermunicipais e urbanos, cestas básicas, roupas e móveis;

ù Encaminhamento aos Serviços de Saúde (NADeQ, NAC, Pronto-
Socorros, Hospitais, NOT, CRIAD e Centros de Saúde), CRAS, ONG’s, e,
ainda, de Habitação, articulando e sensibilizando a rede com co-
responsabilidade, incluindo, preferencialmente, o usuário no território
que utiliza como espaço de moradia;

ù Resgate de hábitos de trabalho e organização para formas alternativas
de geração de renda, visando a reinserção social através do projeto
Oficina de Geração de Renda, com participação na II Feira de Economia
Solidária;

ù Aquisição de recursos financeiros para a moradia, como espaço de
autonomia e independência, através do projeto Bolsa Auxílio-Moradia,
com monitoramento dos usuários nas moradias;

ù Acolhimento no período de inverno, suprindo suas necessidades
imediatas e facilitando o acesso à rede de serviços, através do projeto
Operação Inverno;

ù Mapeamento da população em situação de rua com a realização de
Censo.

Desafios:
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ù Continuidade dos Grupos Operativos e desenvolvimento das ações
preventivas de solicitações e do processo do “sair da rua”5, respeitando
o “tempo”6 do usuário;

ù Continuidade da sensibilização da Rede (OG’s e ONG’s) sobre a
realidade do morador na rua;

ù Formação de oficinas com usuários dos grupos na sede do programa;
ù Avaliação do Projeto Recâmbio/Retorno à família, localização e

sensibilização da família, articulação com a rede da cidade de origem e
monitoramento e suporte à família, após o recâmbio, para pensar uma
política de fixação territorial em nível mais amplo;

ù Capacitação dos usuários para atividades de vida diária e social;
ù Manutenção do convênio com a Associação Cornélia Maria Elizabeth Van

Hilckama Vlieg para o Projeto Oficina de Geração de Renda e Bolsa
Auxílio-Moradia, com renovação anual;

ù Ampliação da infra-estrutura do Serviço com mais um veículo, no
período matutino, e reposição das vagas de Administrativo e Assistente
Social, possibilitando suporte mais eficaz aos usuários no seu processo
de reabilitação social;

ù Ampliação da interlocução com a Saúde e o SAMU para um “olhar”
cuidadoso ao morador de rua (principalmente o usuário de droga e
álcool, com atendimento nos CAPS), que deve ser visto como cidadão
de direitos e com o Serviço de Saúde Mental, facilitando a inclusão de
usuários em moradias terapêuticas;

ù Implantação da Lei do Morador de Rua, principalmente no tocante ao
Censo, mobilizando o DOAS para sua realização;

ù Implementação de ações conjuntas entre as Secretarias Municipais – de
Saúde e de Assistência Social – para maior apoio ao Serviço;

ù Implantação de “repúblicas” co-gerenciadas e/ou protegidas e Centro
de Convivência;

ù Efetivação da reforma do prédio para a implantação da Casa Transitória
(OP-2003);

ù Continuidade da interlocução com a SMH/COHAB para incluir na política
habitacional do Município o acesso de pessoas, inclusive o morador na
rua, que ganham até um salário mínimo;

ù Desenvolvimento de um Abrigo emergencial para a Operação Inverno,
em parceira com ONG;

ù Capacitação profissional nas áreas de drogas, alcoolismo, saúde mental
e grupos operativos;

ù Supervisão institucional;
ù Ampliação do Abrigo para idosos na rua.

ABRIGO ESPECIALIZADO RENASCER

O Abrigo acolhe e proporciona assistência integral à população de rua com
transtornos mentais, trabalhando sua reabilitação psicossocial, a melhoria da
qualidade de vida (documentos, medicação, benefícios etc.), a re-significação e o
resgate dos vínculos familiares. A discussão do funcionamento do Abrigo
envolve, em algumas ocorrências, a participação do usuário. Objetiva, também,
                                                  
5 Sair da Rua – abandonar a situação de rua;
6 Tempo – maturação do processo de conscientização, de retomada, da inserção social.



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Assistência Social

Relatório de Gestão – 2004

48

integrar-se à rede do território e de Serviços de Saúde Pública, e de ONG’s,
como a APAE, e aos fóruns intersetoriais.

Desenvolve os seguintes projetos, planejados com os usuários, que
compreendem oficinas de culinária, artesanato e teatro:

ù “Tempero da Vida”, sendo um espaço de escuta sensível em “Campo
Relaxado”, para o desenvolvimento dos hábitos do mundo do trabalho e
da autonomia e alternativas de geração de renda;

ù “Memória e Identidade”, como espaço público e de convivência interna
e externa, que resgata as histórias de vida bem como quebra os
preconceitos em torno dos portadores de transtornos mentais;

ù “Arte e Vida”, através da arte-terapia, identificam e incentivam as
habilidades motoras, mobilizando e liberando as emoções e impulsos
retidos no inconsciente, desenvolvendo a auto-estima e a criatividade
como forma alternativa de geração de renda;

ù “Alfabetização”, proporciona situações práticas e abstratas que
permitem a reflexão da realidade e favorecem o processo de ensino-
aprendizagem e o desenvolvimento de suas habilidades e autonomia;

ù “Oficina de Horta”, permite o desenvolvimento de atividade produtiva.

Desafios:

ù Passeio na praia com os usuários
ù Extensão da insalubridade para todos os funcionários e correção da

disfunção de funcionários;
ù Capacitação profissional;
ù Supervisão institucional;
ù Obtenção de materiais para as oficinas;
ù Verba de manutenção e conservação do equipamento (pintura do

prédio);
ù Implantação de “república” assistida.

CASA DE IDOSOS E DE IDOSAS

Funciona como Casa de Longa Permanência que presta serviços integrais
aos moradores de rua idosos, garantindo o acesso aos Serviços de Saúde,
assistência religiosa, documentação individual e benefício previdenciário,
buscando o resgate de vínculos afetivos, a integração com familiares e
alternativas de participação em atividades ocupacionais e comunitárias. A equipe
participa dos fóruns intersetoriais.

Desafios:

ù Adequação da Casa aos termos de atendimentos profissionais, segundo
a Lei Municipal sobre as Casas de Longa Permanência;

ù Ampliação do acesso aos idosos nos Serviços de Saúde, no território e
no atendimento de especialidades;

ù Verba descentralizada para a realização da manutenção e da
conservação do prédio;
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ù Ampliação do atendimento com a mudança para um imóvel mais
amplo;

ù Necessidade de materiais para atividades com os idosos;
ù Capacitação profissional;
ù Supervisão institucional;
ù Retorno do Guarda, da empresa terceirizada Gocil, no período diurno;
ù Correção das disfunções, conforme os processos, encaminhados ao

Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
ù Equipe volante de funcionários para cobertura de férias e licenças-

prêmio.

A Rede Executora é composta por 4 ONG’s e tem como proposta ações de
acolhimento e atendimento ao migrante, desenvolve 5 programas e realizou,
durante o ano de 2004, uma média mensal de 1.075 atendimentos.

O quadro técnico de recursos humanos não foi ampliado, limitando o
avanço do trabalho.

Todas as quatro entidades possuem condições adequadas para o trabalho
que vêm desenvolvendo.

As ações das ONG’s foram desenvolvidas articuladamente com a política
definida pelo  Gestor Municipal, o que representou um grande avanço.
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EIXO – NOVAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

A Ação Comunitária integra, direta ou indiretamente, todos os eixos do
Plano Plurianual de Assistência Social (PPAS) – 2002/2005 para a construção da
política de atenções básicas preconizadas pelo Sistema Único de Assistência
Social (SUAS). As diretrizes norteadoras são: ações de prevenção, trabalho
em rede, intersetorialidade com as demais políticas públicas, participação
popular e protagonismo do usuário.

O território do Município é dividido em cinco regiões: Sul – Administrações
Regionais (AR’s): 6, 8, 9 e 10; Leste – Distrito de Sousas e Distrito de Joaquim
Egídio, AR’s: 1, 2 e 3; Norte – Distritos de Nova Aparecida e de Barão Geraldo,
AR’s: 4 e 11; Noroeste – AR’s: 5 e 13; e Sudoeste – AR’s: 7 e 12.

As Coordenadorias Regionais de Assistência Social (CRAS), em cada
região, são responsáveis por:

ù Coordenar o planejamento e a execução de programas, projetos e
ações da Assistência Social, de forma descentralizada, em consonância
com as diretrizes estabelecidas no PPAS;

ù Subsidiar a SMAS para a formulação e implantação da política de
atendimento de Assistência Social descentralizada e participativa;

ù Articular, em nível regional, as ações políticas de atendimento com
programas governamentais e não governamentais e demais grupos
organizados, Conselhos, Associações de Moradores, entre outros,
visando à construção de redes institucionais;

ù Desenvolver a política de gestão de pessoal, de forma integrada e
participativa;

ù Integrar as ações entre as CRAS e as Coordenadorias Setoriais;
ù Coordenar as atividades administrativas dos Serviços e Programas das

CRAS.
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Na Assistência Social, a consolidação de núcleos urbanos, em cada região,
que chamamos de microrregiões, permite a concretização de novas relações
solidárias. As famílias, em situação de exclusão social, e os atores sociais, dos
diversos segmentos, são o público alvo das intervenções.

O TERRITÓRIO E AS MICRORREGIÕES:

ù LESTE:
´ Jardim Flamboyant / Chácara da Barra / Centro, com Intersetorial

específica no Centro (AR’s 1 e 2);
´ Vila 31 de Março / Jardim Lafayete Álvaro (AR 2);
´ Distrito de Sousas / Distrito de Joaquim Egídio;
´ Vila Brandina (Distrito e AR 3);
´ Parque São Quirino (AR 3);
´ Vila Costa e Silva (AR 3);

ù SUL:
´ Jardim Carlos Lourenço (AR 10);
´ Jardim São Domingos / Jardim Campo Belo (AR 6);
´ Jardim São José / Jardim do Lago II (AR 6);
´ Parque da Figueira (AR 8);
´ Vila Ipê (AR 9);
´ Vila Formosa (AR 9);
´ Vila Esmeraldina (AR 9);

ù SUDOESTE:
´ Parque Vida Nova (AR 12);
´ Jardim Profilurb (AR 12);
´ Vila Perseu Leite de Barros / Jardim Campos Elíseos (AR 7);
´ Jardim Santa Terezinha / Jardim Telesp / Jardim Itatinga / Jardim Maria

Rosa (AR 7);

ù NORTE:
´ Jardim Eulina / Vila Proost de Sousa / Jardim Aurélia (AR’s 4 e 11);
´ Área I: Parque Família / 3 Marias/Beira-Rio / Jardins Rosália I, II e IV /

Renascença VI / Vila Francisca / Jardim São Luís / Padre Jósimo / Vila 7
de Setembro (AR’s 4 e 11);

´ Área II: Parque Universal / Chico Amaral (AR 11);
´ Área III: Parque Shalom I, II e III / Vila Lunardi / Bairro Nova Boa Vista

(AR 11);
´ Região dos Amarais (AR 4);

ù NOROESTE:
´ Jardim São Luís / Jardim Campina Grande / Parque da Floresta / Parque

Itajaí, com ações ampliadas ao Jardim Lisa / Jardim Maracanã / Parque
Valença (AR 13);
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´ Jardim Satélite Íris I, com ações ampliadas ao Jardim Florence e
revitalização do Centro Social Vila Castelo Branco (AR’s 13 e 5).

OBJETIVOS DA AÇÃO COMUNITÁRIA

A ação comunitária objetiva a integração dos parceiros OG’s, ONG’s e
grupos da população, visando:

ù O atendimento imediato de necessidades demandadas, com visão de
totalidade e melhoria de qualidade de vida;

ù A construção de trabalho em rede, através de fortalecimento de
vínculos e de fóruns de atuação intersetoriais;

ù A articulação dos programas, serviços e projetos da SMAS;
ù A comunicação efetiva entre o serviço público e a comunidade, através

da participação popular e de lideranças comunitárias;
ù A consolidação do trabalho social e intersetorial em microrregiões;
ù A construção de processo pedagógico de conquista de cidadania;
ù A vinculação da formação para o trabalho e geração de renda, do

associativismo e da transferência de renda, como suportes da Ação
Comunitária.

Resultados Alcançados:

Em 2004, foi criada mais uma microrregião (Sudoeste), envolvendo OG’s e
ONG’s. Ampliaram-se as ações nas adjacências de todas as microrregiões. Cada
região segue seu ritmo próprio e define suas ações respeitando as diversas
realidades locais.

O trabalho comunitário é realizado nas microrregiões por meio de
atividades sócio-educativas, plantões sociais, grupos de geração de renda,
oriundos dos cursos de formação para o trabalho e de formação para o
associativismo e cooperativismo.

E, também, através de parcerias em eventos e feiras (Lagoa do Taquaral,
Tancredão, Castelo Branco, entre outras), com a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) – Tear das Artes (Sudoeste), com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), com cooperativas nas cinco
regiões e ONG’s. Possibilitou, ainda, a participação de usuários e de atores
sociais na criação de uma rede solidária.

As Casas Comunitárias – na Vila Esperança (Norte), no Parque Vida Nova
(Sudoeste), no Jardim São Domingos (Sul), no Jardim São Luís e Centro Social
da Vila Castelo Branco (Noroeste), implementadas em 2004, constituem espaços
públicos intersetoriais que desenvolvem atividades e vivências comunitárias.

Os grupos que ocupam estas Casas criaram Comissões de Gerenciamento
formadas por representantes de bairros, profissionais e usuários. Localizam-se
em bairros isolados, adjacentes às microrregiões, que não contam com
equipamentos públicos e serviços diretos à população, e são responsáveis pela
implementação da Assistência Social naqueles locais.
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Objetivando a integração das Políticas Públicas as Secretarias Municipais –
de Assistência Social, de Saúde, de Educação, de Cultura, Esportes e Turismo, e
de Habitação – e as Administrações Regionais (AR’s) constituíram, há 3 anos,
fóruns regionais que se desdobraram em fóruns de microrregião para o estudo
da realidade territorial, para a resolutividade de problemas coletivos e definições
de prioridades locais. A Assistência Social tem um papel muito importante na
interface, considerando seu lócus de intervenção. A ação comunitária
intersetorial para a construção de projetos comuns (Jornal Abalô Norô) e
trabalho integrado com a família fortalece vínculos e a construção de autonomia,
qualificando a rede de atendimento.

O trabalho com as ONG’s, consideradas parceiras na organização das
comunidades locais, se intensificou em 2004. As ações de integração na
realização de cursos de formação para o trabalho, nas reuniões intersetoriais e
na co-responsabilidade de ações junto à família, aconteceram em todas as
regiões. Parte delas integra os fóruns intersetoriais e participa dos eventos
coletivos.

O projeto “Grupos de Vivência da Terceira Idade”, com a perspectiva de
implantação em 2005, em algumas regiões, permitiu aprofundar o conhecimento
sobre a velhice. O empenho de todas as regiões nas pré-conferências dos idosos,
em preparação à IV Conferência Municipal dos Idosos, suscitou muita disposição
para aglutinação e/ou construção de grupos nas comunidades.

A elevação do número de denúncias referentes aos idosos, no Município, a
partir da promulgação do Estatuto do Idoso, exige ações de prevenção para
conscientização da situação da terceira idade e  de colaboração com o poder
público na busca de soluções.

Em 2004, a SMAS proporcionou a capacitação para o enfrentamento da
violência doméstica contra a criança e o adolescente (curso elaborado e
ministrado por técnicos da SMAS, junto à Coordenadoria Setorial de Assistência à
Família), para profissionais de todos os setores, resultando no projeto de
elaboração de uma Resolução e Cartilha, a ser submetida para aprovação do
CMDCA. A realização do III Fórum Regional Intersetorial Sul de Atenção à
Criança e Adolescente Vítimas da Violência Doméstica, assim como o curso e as
oficinas sobre sexualidade, propiciaram uma tomada de consciência marcante
nas regiões.

As parcerias com o Centro de Apoio à Mulher Operosa (CEAMO), e com a
Coordenadoria da Mulher, viabilizaram reflexão sobre as violências contra a
mulher (Noroeste).

O Plantão Social oportuniza o espaço de acolhimento e escuta, tanto para
as situações emergenciais, como para a inserção na rede de serviços, nos grupos
comunitários e nas diversas formas de participação popular. Aprofundaram-se os
critérios para a transferência de renda e a compreensão das dinâmicas das
demandas.
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As situações emergenciais contam com a transferência de cestas básicas.
A estratégia do agrupamento das famílias para a discussão e a resolutividade de
questões específicas ampliou as perspectivas de referenciamento a Serviços ou
Grupos Comunitários.

A implantação da nova proposta metodológica do Programa de Garantia de
Renda Familiar Mínima (PGRFM), em todas as regiões (elaborada em 2003), com
o referenciamento intersetorial (OG’s e ONG’s) e a co-responsabilização dos
parceiros na inclusão e acompanhamento das famílias indicadas, contribuiu
fortemente para o suporte da Ação Comunitária Intersetorial. O grupo de
pesquisa, sob a orientação técnica da Coordenadoria Setorial de Trabalho e
Renda (CSTR), já iniciado, analisará os impactos da nova metodologia em 2005.

Os Grupos Associativos, em todas as regiões, e a organização de feiras
permanentes, contribuíram para a incubação e a construção de cooperativas.
A Cooperativa Cooperblocos (Sudoeste), as Cooperativas de Reciclagem, nas
regiões Noroeste e Leste, e o apoio aos alunos do curso de Porteiro/Zelador, na
Região Sul, são alternativas encontradas para minimizar o desemprego e elevar
a auto-estima e a confiança no empreendedorismo dos seus membros.

O programa de Formação para o Trabalho e Cidadania tem, como um de
seus módulos, o desenvolvimento da cidadania, que amplia a visão sobre o
acesso aos direitos e ao protagonismo dos usuários e lideranças. Os temas dos
cursos de formação são pertinentes às realidades locais e visam o estímulo à
participação dos usuários no gerenciamento dos equipamentos comunitários, nas
comissões de trabalho e no Orçamento Participativo (OP).

A implantação do projeto intersetorial “Recâmbio”, da
SMAS/Coordenadoria Setorial de Acolhimento e Referenciamento Social (em
convênio com uma ONG), têm como objetivo a atenção às pessoas que
necessitam voltar para sua família (moradores de rua ou crianças/adolescentes
violentados ou abandonados, entre outros), propiciou a formação de um fórum
específico, com a participação das CRAS. A garantia da cidadania e a preservação
da vida são os conteúdos principais deste trabalho.

A formação continuada para o exercício profissional, através de grupos de
estudos, aperfeiçoamento e especialização, nas áreas afins, assim como o
estímulo para a pós-graduação, propiciou uma maior qualidade dos serviços e
espaços para criatividade na Ação Comunitária Intersetorial.

Em todas as regiões, profissionais participaram de Comissões
Intersetoriais sobre – Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes
(VDCCA), Quebrando o Silêncio, festejos dos 230 anos de Campinas, Idoso, Meio
Ambiente, Projeto Alma, Renda Mínima, Formação para o Trabalho, Família, no
CMDCA. Internamente houve participação, em 2004, da construção da CIPA, do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários, do Instituto de Previdência dos
Funcionários (CAMPREV), do Sindicato e da Comissão de Representantes dos
Funcionários da SMAS.

Desafios:
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ù Criar novas microrregiões, em todas as áreas do Município;
ù Viabilizar a continuidade do trabalho comunitário, garantindo os

espaços instituídos;
ù Assegurar a contratação de profissionais e de transporte, garantindo o

desenvolvimento da Ação Comunitária, prevista no Orçamento
Participativo (OP) – 2005, uma maior segurança em todos os
equipamentos, assim como analisar a viabilidade de pagamento de
horas extras para o trabalho nos finais de semana;

ù Conectar, em rede eletrônica, os equipamentos em todas as regiões;
ù Efetivar e manter as atividades propostas no Programa de Atenção

Integral à Família (PAIF) – Noroeste e Leste –, ampliando-o para outras
regiões;

ù Efetivar a construção das  sedes das CRAS – Sudoeste e Norte;
ù Articular, com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), a

implantação dos Conselhos Locais de Assistência Social nas regiões;
ù Garantir recursos, da SMAS e demais Secretarias, para a manutenção

de atividades intersetoriais nas Casas Comunitárias;
ù Efetivar a definição da construção do Centro Social (Espaço Esperança)

na Vila Esperança (OP-2005), e término das reformas no Espaço
Esperança (Jardim Santa Mônica);

ù Ampliar e consolidar os fóruns intersetoriais com a discussão das
questões locais das famílias (matriz do SUAS);

ù Fortalecer as atividades do projeto, em todas as regiões, com
participação das Secretarias Municipais – de Saúde (SMS) e de Cultura,
Esportes e Turismo (SMCET);

ù Realizar a 2a Turma de Capacitação em VDCCA, para atendimento de
profissionais em lista de espera;

ù Implementar o Grupo de Estudos sobre a VDCCA e os fóruns
intersetoriais das regiões;

ù Sistematizar os procedimentos para o atendimento das demandas de
estudo sócio-econômico da Vara da Infância e da Juventude, Conselhos
Tutelares, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Conselhos Municipais – de Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), de Atenção à Pessoa com Deficiência e com Necessidades
Especiais (CMADENE), e do Idoso (CMI) –, e Disque-Denúncia,
concernentes a denúncias e à concessão de benefícios;

ù Viabilizar espaço de acolhimento e referenciamento adequado em todas
as regiões;

ù Ampliar o conceito de Plantão Social, não apenas para emergências,
como espaço para reflexão sobre direitos, deveres e possibilidades;

ù Constituir banco de dados sobre a realidade de vida da população;
ù Contribuir na construção de indicadores de monitoramento e de

avaliação dos projetos de Assistência Social;
ù Ampliar o número de famílias incluídas no Programa de Garantia de

Renda Familiar Mínima (PGRFM);
ù Articular o PGRFM com a formação para o trabalho e geração de renda,

com garantia de recursos permanentes;
ù Consolidar as parcerias (OG’s e ONG’s) para a inclusão de famílias no

programa;
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ù Ampliar e divulgar o cooperativismo, a economia solidária e as
cooperativas existentes, assim como acompanhá-las, sistematicamente,
em todas as regiões;

ù Possibilitar a formação para a cidadania e o protagonismo dos usuários,
através da Comissão de Gerenciamento em todas as regiões.

Finalizando, é no território que as relações de vulnerabilidade e risco
social, vivenciadas pelas famílias, são identificadas, sendo, portanto,
fundamental para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
a intensificação da Ação Comunitária.

EIXO – GESTÃO PARTICIPATIVA

No nível governamental, existem as seguintes instâncias de organização:

ù Comissões de Gerenciamento dos Equipamentos;
ù Participação dos usuários nas reuniões do Orçamento Participativo (OP),

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

A Rede Executora Governamental da Assistência Social mantém em
funcionamento 18 Comissões de Gerenciamento.

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

A ampliação da participação na elaboração de projetos coletivos propicia o
protagonismo dos servidores. Um exemplo a ser demarcado é o da participação
das diversas comissões do CMDCA, compostas por profissionais de OG’s e de
ONG’s, construindo resoluções que têm como referência, a prática dos diversos
Serviços a serem implementados pelo Gestor Público.

PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS:
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ù Cerca de 450 pessoas participaram do processo do Orçamento
Participativo (OP) – temática: Assistência Social, configurando uma boa
articulação da rede na mobilização dos usuários;

ù A participação dos usuários nas Conferências do Idoso, tanto nas pré-
conferências como na geral, foi mais qualificada;

ù A construção da Rede de Assistência Social, inclusive através dos
Fóruns Intersetoriais, ampliou os espaços de reflexão sobre as ações
nas regiões, promovendo momentos de troca de experiências,
discussão de casos e encaminhamentos referenciados e acompanhados.

Este trabalho contribuiu para o aprofundamento da rede de relações e de
solidariedade.

COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS FUNCIONÁRIOS DA SMAS

A Comissão de Representantes dos Servidores deu continuidade ao
trabalho que vinha realizando, cumprindo seus objetivos enquanto espaço de
comunicação, reflexão, construção, articulação, socialização de informações,
troca de experiências e canal de representação dos trabalhadores da SMAS.

Realizou 20 reuniões, durante o ano de 2004, concretizando ações e
obtendo resultados decorrentes do trabalho desenvolvido, tais como:

ù Proposta de texto de alteração de artigo do Estatuto do Servidor,
referente a penosidade/insalubridade, elaborado pela Comissão, a partir
de discussões, e encaminhado às Secretarias Municipais – de
Assistência Social (SMAS) e de Recursos Humanos (SMRH);

ù Ampliação do conhecimento referente ao Plano de Cargos, Carreiras e
Salários, e da implantação do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) para divulgação nos locais de trabalho;

ù Representação de servidores nas eleições das Comissões de
Enquadramento e Acompanhamento do Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS) e do Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas (CAMPREV).

ù Representação da Comissão nas Plenárias do Orçamento Participativo –
de Assistência Social e de Gestão;

ù Representação da Comissão nos seminários temáticos sobre o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) e de  Política de Assistência Social e
Conselhos;

ù Realização de avaliação do trabalho desenvolvido pela Comissão no
tempo referente aos anos – 2001, 2002, 2003 e 2004;

ù Elaboração do Plano de Ação da Comissão – período de julho/2004 a
dezembro/2004;

ù Definição da Responsabilidade Básica da Comissão, através de
discussão e produção de um documento para ser distribuído nas
diversas unidades de trabalho da SMAS.
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Desafios:

ù Permanência da Comissão e construção de uma relação mais sólida
entre Chefes/Coordenadores, equipe gestora e a própria base;

ù O espaço de troca de experiências e de comunicação entre os
funcionários da SMAS é um importante instrumento de discussão e
encaminhamento de propostas, que deve ser ampliado através de
instâncias descentralizadas nas diversas regiões de abrangência das
Coordenadorias Regionais, sendo fundamental a continuidade desse
processo no ano de 2005.

A atuação da Comissão possibilitou uma participação efetiva dos
trabalhadores de forma representativa, organizada e democrática, contribuindo
para a concretização da Gestão Participativa, cujos princípios estão contidos no
Plano Plurianual de Assistência Social 2002/2005. A continuidade desse processo
é imprescindível para o avanço de relações transparentes e democráticas

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

Os Plantões Descentralizados, os Grupos Associativos e as Cooperativas
são projetos implementados que, sem nenhuma dúvida, colocam a população no
centro das ações da Assistência Social. Constituem-se em conquistas para a
população, evidenciadas nas ações descentralizadas das regiões, aproximando os
usuários do acesso aos seus direitos.

A descentralização dos cursos de formação para o trabalho, em mais de
50 bairros, propiciou ampliar as possibilidades de trabalho e de geração de
renda.

A nova metodologia do Programa de Renda Mínima, construída pelos
técnicos da SMAS, através do referenciamento das famílias, e realizada pelas
Secretarias Municipais – de Educação e de Saúde –, e ONG’s, vem contribuindo
para uma maior otimização dos recursos e responsabilidade coletiva no
atendimento às demandas emergenciais da população.

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

A Resolução CMDCA Nº 06/2001 destaca-se, entre outras resoluções,
pelas exigências colocadas à Política de Assistência Social e pelos ganhos que
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foram implementados para a população. A centralidade de ações para o grupo
familiar, já indicado na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), ganhou maior
concretude.

A revisão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) deu ao Município
visibilidade a este usuário da Assistência Social que não estava, em sua maioria,
inserido nas Políticas Públicas locais. O impacto social constatado, além da
concessão do benefício, foi o encaminhamento, pela Assistência Social, para
outros Serviços que implicaram no aumento da qualidade de vida deste e de sua
família. A divulgação e a socialização do BPC aumentou a procura pelo benefício
nos diversos Serviços da Rede Executora, tanto de OG’s, quanto de ONG’s, sendo
a Assistência Social referência, ainda tímida e confundida com a Previdência,
para este usuário.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

Em 2002, iniciou-se no Município de Campinas, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social, a revisão do Benefício de Prestação Continuada
(BPC), conforme artigo 21 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Lei
Nº 8.742/1993.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), através da Resolução
Nº 47/2001, recomenda especial atenção do Gestor Municipal com relação ao
BPC, quando da aprovação do Plano Municipal de Assistência Social - 2002/2005.

A revisão do BPC, em sua 4ª etapa, compreendeu os processos
protocolados no período de 01/08/2000 a 31/10/2001, totalizando
195 processos de Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) e 243 processos
de Idosos.

Demonstra-se, conforme quadro abaixo, a seguinte situação:

Localizados
Condição Total Não

Localizados
Óbitos Renda¹

Igual/Superior
Renda²
Inferior

IDOSO 243 50 3 19 171
PPD 195 48 5 20 122

Totais  438   98    8   39  293
(¹) Renda Igual ou Superior a ¼ do Salário Mínimo;
(²) Renda Inferior a ¼ do Salário Mínimo.

Regiões PPD IDOSO
SUL 46 74
NOROESTE 28 19
LESTE 15 19
NORTE 28 50
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SUDOESTE 78 81

Totais  195  243

Dificuldades encontradas:

ù Capacitação da 4ª etapa, realizada somente em 25/05/2004, pela
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social  (SEADS);

ù O software disponibilizado para digitar os dados da revisão apresentou
problemas no aplicativo do item da composição familiar. A leitura do
sistema agrega a renda de todos que vivem na mesma casa e não a
composição elencada na Lei Nº 8.213/1991, artigo 16, o que pode ser
fator de exclusão de alguns beneficiários indevidamente. Este problema
teve que ser amplamente discutido na capacitação e acarretou
divergências nos laudos encaminhados ao INSS e os arquivados na
SMAS;

ù A Dataprev, indicou-nos uma meta para a 4ª revisão, tendo o
Governo do Estado de São Paulo depositado os recursos financeiros
para 181 processos de Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) e
236 processos de Pessoas Idosas. Entretanto, o CD-Rom, com o
banco de dados, continha mais 21 processos para os quais a
Prefeitura Municipal de Campinas deverá assumir o pagamento.

Principais Atividades Realizadas:

ù Orientação ao Sistema 156 sobre o cronograma da revisão 4ª etapa;
ù Redação de matérias sobre o BPC, descrevendo as mudanças ocorridas

com a Lei Nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso) e o
cronograma da revisão da 4ª etapa do BPC, no Diário Oficial do
Município;

ù Atualização do folder sobre o BPC (filipeta com as mudanças
introduzidas pelo Estatuto do Idoso);

ù Articulação, com o CMAS, para a constituição de uma comissão para
revisão da 4ª etapa do BPC. Esta Comissão Ampliada, pois contempla,
pela primeira vez, a representação de Conselhos Municipais e da
Federação das Entidades Assistenciais de Campinas (FEAC), foi
ratificada através da Resolução Nº 37/2004;

ù Continuidade das reuniões intersetoriais com as orientações sobre o
BPC, objetivando a atualização de informações para os profissionais da
área social, possibilitando, assim, um maior número de inclusões;

ù Contratação de profissionais terceirizados para a revisão – através de
processo AMIL7 –, procedimento que agilizou a contratação da

                                                  
7 AMIL – aquisição de material independente de licitação.
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Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Serviço Social
(COOPERAÇÃO);

ù Participação no Encontro Nacional de Gestão do BPC, em Brasília, em
julho/2004;

ù Encaminhamento, para a Secretaria Nacional de Assistência Social, de
considerações sobre a proposta de minuta de convênio entre INSS e
Secretarias Municipais para a revisão do BPC (documento elaborado
pela Comissão Ampliada do BPC);

ù Articulação com Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), para
o encaminhamento ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e
Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) de um documento com
as considerações sobre a proposta de minuta entre o INSS e Secretarias
Municipais, entregue no Encontro Nacional e que trata de
procedimentos com relação ao protocolo e concessão do BPC;

ù Seminário sobre o BPC realizado em Campinas, no dia 30/06/2004, com
a presença de 99 pessoas – de Campinas, Valinhos, Hortolândia,
Rio Claro, Santo André, Americana e Vinhedo –, destacando-se um
grande número de Organizações Não Governamentais (ONG’s) atentas
ao seu papel na divulgação e orientação sobre o benefício;

ù Parceria com o INSS em todo o processo;
ù Discussão com a Comissão Ampliada para arquivo dos laudos da revisão

do BPC, desde a 1ª etapa até o momento; ficando sob a guarda e
gerência do CRPD todo o material;

ù A Capacitação para a 4ª etapa, discutida com a Comissão Ampliada da
Revisão, teve 12 horas de trabalho, e foi realizada nas dependências
do CMAS, no período noturno, atingindo profissionais da Cooperativa,
de representantes das CRAS e de Serviços centralizados da SMAS.

A Cooperativa de Profissionais de Assistência Social (COOPERAÇÃO)
realizou:

ù 438 entrevistas domiciliares;
ù 10 plantões nas CRAS, tendo uma média de 26 casos atendidos por

plantão;
ù 2 cartas de convocação enviadas;
ù 42 laudos consultados no INSS, pois o endereço era inexistente;
ù 130 telefonemas, através do serviço 102 da Telefônica;
ù 38 consultas às Centrais Distribuidoras dos Correios (CEP);
ù 18 consultas à página da Previdência Social, via Internet, com o

objetivo de localizar o beneficiário;
ù Maior número de visitas para um mesmo caso, uma vez que a

quantidade de idosos  foi superada nesta etapa;
ù Inclusão de 22 novos idosos ao BPC, beneficiados com a aprovação do

Estatuto do Idoso e 1 caso de PPD;
ù Foram constatados 8 casos que necessitaram de interferência

intersetorial imediata: 4 casos de PPD encaminhados ao CRPD, 2 casos
de Idosos encaminhados ao Departamento de Operações de Assistência
Social (DOAS)/Conselho Municipal do Idoso (CMI), 1 caso encaminhado
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ao Centro de Saúde do Jardim Capivari e 1 caso encaminhado ao
Centro de Saúde da Vila Ipê.

Neste momento da revisão o usuário estava mais ciente seus direitos; a
Cooperativa elaborou relatórios de alto nível, demonstrando que a parceria a
cada ano se aprofunda e qualifica o trabalho com o usuário. Registre-se,
também, o empenho em atingir ao máximo os objetivos da revisão.

Desafio:

ù A efetivação de um convênio entre a Secretaria Municipal de Assistência
Social e a Previdência Social - Projeto de Parceria –, que tem como
objetivo sistematizar o procedimento para concessão inicial do BPC,
desde a orientação e encaminhamento pela SMAS até o protocolo e
análise para concessão pelo INSS. Este convênio facilitará o acesso ao
direito pelo beneficiário e contribuirá para excluir os intermediários que
cobram valores do usuário para o encaminhamento dos processos.

A revisão do BPC dá visibilidade ao beneficiário da Assistência Social para
quem o benefício além de prover a sua subsistência, integra-o na Política de
Assistência Social indicando seu perfil e as intervenções necessárias para as
situações de risco. É importante evidenciar o quanto o usuário declara que
melhorou sua qualidade de vida com o benefício, ratificando-o como um
programa de proteção social básica.

3.1.1 - CAPACIDADE FÍSICA

A Rede Executora Governamental é composta de 47 unidades. Suas
condições de estrutura estão especificadas no quadro abaixo:

Há um número de unidades executoras do Poder Público que necessitam
de intervenções leves ou de pequenas reformas, outras, de intervenções maiores
reformas e/ou ampliações, apontando ainda aquelas que serão concluídas até o
1º ou 2º semestres de 2005.

Destacam-se as unidades que utilizam imóveis locados de terceiros e que
necessitam de mudança urgente, bem como as unidades que estão em bom
estado de conservação da estrutura física e de adequação aos serviços que nelas
são prestados.

Condição Número de Unidades
Em bom estado de conservação 16
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Reformadas 09
Em reforma e/ou ampliação – 2005 13
Com necessidade de mudança para novo local 04
Para construção – 2005 05

Total   47

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

3.1.2 - RECURSOS HUMANOS

A partir de junho de 2004, com a implantação do Plano de Cargos,
Carreira, Salários (PCCS), conforme Lei Municipal Nº 12.012, de 29/06/2004,
houve alteração da denominação e descrição dos cargos. A SMAS, atualmente,
tem o seguinte quadro de pessoal, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Quantitativo de Cargos da Secretaria Municipal de Assistência Social

Classe A
Agente Público Municipal

Especialidade Quantidade
Ajudante de Serviços Gerais 21
Servente 60
Servente¹ 03
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Total   84

Classe B
Agente Público Municipal

Especialidade Quantidade
Digitador 02
Eletricista 02
Encanador de Obras 01
Guarda¹ 03
Mestre de Manutenção e Conservação¹ 01
Pedreiro 02
Porteiro 23
Recepcionista 01

Total   35

Classe C
Agente Público Municipal

Especialidade Quantidade
Almoxarife 01
Assistente Administrativo¹ 10
Assistente em Gestão 47
Cozinheiro 42
Instrutor de Cursos Livres 14
Mestre de Ofício 03
Monitor Infanto-Juvenil II 04
Monitor Social 93
Motorista 12
Motorista de Ambulância 01
Motorista de Veículos Pesados 04

Total  231

Classe D
Agente Público Municipal

Especialidade Quantidade
Adjunto Administrativo¹ 01
Comprador Júnior 01
Especialista Administrativo¹ 05
Técnico em Contabilidade 04
Técnico em Gestão 08

Total   19

Classe E
Nível Superior
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Especialidade Quantidade
Analista Técnico da Informação 01
Assistente Social 98
Assistente Social – Saúde 01
Assistente Social Júnior¹ 06
Assistente Social Pleno I¹ 01
Assistente Social Pleno II¹ 02
Assistente Social Sênior I¹ 01
Assistente Social Sênior II¹ 01
Economista 01
Economista Doméstico 01
Educador Artístico Sênior I¹ 01
Educador Social 03
Engenheiro Pleno II¹ 01
Instrutor de Práticas Desportivas 01
Nutricionista Júnior¹ 01
Pedagogo Pleno I¹ 01
Procurador 02
Psicólogo 28
Psicólogo Júnior¹ 01

Total  152

Total de Servidores da SMAS 521

(¹) Servidores que não aderiram ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários – Lei Municipal Nº 12.012, de
29/12/2004.

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

3.1.3 - RECURSOS MATERIAIS

Durante o exercício de 2004, foram adquiridos inúmeros materiais para
funcionamento e manutenção das atividades desenvolvidas pela Rede
Executora Governamental.

Os materiais de consumo adquiridos perfizeram o montante de
R$ 1.260.602,60 (um milhão, duzentos e sessenta mil, seiscentos e dois reais e
sessenta centavos), os quais relacionamos, logo abaixo.
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Aquisição de Materiais da Categoria Consumo

Item Descrição do Material Unidade Valor (R$)
1 Adesivos do tipo "praguinhas" COMSEA 450,00

2 Balões – II Feira de Economia Solidária CSTR 144,00

3 Blocos Flip Chart CSAF 370,00

4 Bolo Inglês NCCA's 125,30

5 Cartucho Preto/Color Epson CMDCA 181,00

6 Cd's Graváveis e Cartucho Tinta HP 3420 COMSEA 217,80

7 Cestas Básicas NCCA’s 339.456,00

8 Cobertores NCCA’s 36.209,98

9 Colchonetes NCCA’s 27.061,30

10 Combustíveis e Gás SMAS 160.009,36

11 Cortes de Carne Bovina, Aves e Embutidos NCCA’s 79.990,00

12 Filmes Fotográficos DOAS/NCCA’s 484,20

13 Filmes Fotográficos Vivência dos Idosos 696,24

14 Filmes VHS CSAF 219,90

15 Fitas Virgens de Vídeo CSAF 306,00

16 Fraldas Geriátricas Casa do Idoso 3.954,95

17 Gêneros Alimentícios NCCA’s 90.107,00

18 Hortifrutigranjeiros NCCA’s 73.162,09

19 Impressos CEAMO 192,95

20 Lâmpadas Vivência dos Idosos 70,00

21 Lanches – Festa dos Núcleos/SMAS NCCA’s 3.335,00

22 Lanches – Semana da Criança e do Idoso NCCA’s 7.752,00

23 Leite de Soja em Pó CMPCA 885,60

24 Leite Longa Vida Integral/Desnatado NCCA’s 70.775,04

25 Luvas de Látex SMAS 4.609,80

26 Manutenção Kombi Placas BPZ-8362 CMPCA 563,50

27 Materiais de Escritório Convivência e Cidadania 113,53

28 Materiais de Escritório CSAF 1.177,25

29 Materiais de Escritório Vivência dos Idosos 172,25

30 Materiais de Escritório SMAS 44.193.49

31 Materiais de Higiene e Limpeza SMAS 52.452.36

Item Descrição do Material Unidade Valor (R$)
32 Materiais Oficina de Jardinagem/Paisagismo RESGATE 601,00

33 Materiais para Curso de Música Hip Hop RESGATE 100,45

34 Materiais para Curso de Pintura em Tela NCCA’s 1.982,26

35 Materiais para Curso de Velas Artesanais NCCA Vila Formosa 417,10

36 Materiais para Oficina de Capoeira NCCA Vila Rica 465,00

37 Materiais para Oficina de Música NCCA’s 1.271,93

38 Pães de Leite NCCA’s 51.708,80

39 Passagens Interestaduais NCCA’s 8.028,02
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40 Passes-Desemprego CSTR 149.993,60

41 Recuperação de Dados HD (Winchester) Gabinete 940,00

42 Taxa de Inscrição Instituto Abraço SMAS 870,00

43 Tintas para Tecido RENASCER 77,40

44 Vales-Transporte NCCA’s 44.625,00

Total 1.260.602,60

Os equipamentos, ou utensílios, de cunhos permanentes, adquiridos
atingiram o valor da ordem de R$ 58.093,04 (cinqüenta e oito mil, noventa e
três reais e quatro centavos), e estão discriminamos abaixo.

Aquisição de Equipamentos e Utensílios da Categoria Permanente

Item Descrição do Material Unidade Valor (R$)
1 Aparelhos de Karaokê CMPCA/Espaço Esperança 1.476,00

2 Botijão de Gás NCCA Carlos Lourenço 125,00
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3 Brinquedos Playground CMPCA 5.027,00

4 Brinquedos Playground SAPECA/CMPCA 3.665,00

5 Câmera Fotográfica Digital COMSEA 1.350,00

6 Carro-Buffet Térmico com 4 cubas NCCA Vida Nova 622,90

7 Cavalete de Flip Chart CSAF 535,00

8 Chuveiros e Resistências NCCA’s 4.335,04

9 Coifa NCCA Vila União 1.395,00

10 Drive A DOAS/CRAS-Norte 34,00

11 Drive A CMPCA 42,00

12 Equipamentos de Vídeo e Som NCCA’s 10.542,56

13 Estabilizadores e Filtros de Linha SMAS 6.495,60

14 Extensão Fio CSAF 50,95
15 Ferramentas, Eletrodomésticos e Equipamentos de

Som, Imagem e Telefonia
NCCA’s

2.830,00

16 Grades de Proteção Conselhos Tutelares 1.148,32

17 HD (Winchester) Gabinete 230,00

18 Kit Traves de Futebol CMPCA 299,90

19 Molduras para Quadros Doas/CRAS-Norte 1.975,00

20 Outros SMAS 15.283,07

21 “Pente” de Memória para Microcomputador CRAS-Sul 95,00

22 Placa de Identificação NCCA Santa Rosa 190,00

23 Placa de Identificação Casa dos Idosos 190,00

24 Tripé para Banner COMSEA 155,70

Total 58.093,04

As despesas com a contratação de serviços totalizaram o valor de
R$ 4.657.055,66 (quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e sete mil, cinqüenta
e cinco reais e sessenta e seis centavos), as quais estão relacionadas a seguir.

Despesas com a Contratação de Serviços8

Item Descrição do Material  Unidade  Valor (R$)
                                                  
8 A Rede Executora Não Governamental foi citada no item 3, dentro dos eixos correspondentes.
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1 Assinaturas Diários Oficiais do Estado/União CMAS 3.534,00

2 Assinaturas Jornal Correio Popular Gabinete/Tutelares 782,00

3 Assinaturas Revista Turma da Mônica NCCA’s 2.703,00

4 Buffet CSAF 1.950,00

5 Conserto de Aparelho de Som NCCA’s 676,00

6 Conserto Impressora Jato de Tinta Epson CMDCA 995,10

7 Conserto Impressora Jato de Tinta Lexmark SAES 110,00

8 Conserto Impressora Laser Tutelares 665,00

9 Contratação de Vigilantes NCCA’s 1.600.000,00

10 Convênios e Cursos SMAS 805.726,37

11 Energia Elétrica SMAS 162.111,51

12 Fichas Cadastrais do Passe-Desemprego CSTR 460,71

13 Forro de PVC NCCA Parque Floresta 3.081,54

14 Licença software Windows XP CEAMO 1.854,00

15 Locação de Imóveis SMAS 140.924,38

16 Mão-de-Obra Piso e Pintura NCCA Costa e Silva 11.872,08

17 Materiais de Construção NCCA Costa e Silva 827,60

18 Outros SMAS 454.999,79

19 Refeições CMI 800,00

20 Seguro Automóvel Fiesta Tutelares 1.010,83

21 Serviços de Filmagem/Edição de Vídeo Institucional COMSEA 3.291,50

22 Serviços de Informática SMAS 41.330,81

23 Serviços Reprográficos SMAS 20.020,00

24 Serviços Gráficos CPMA/SAPECA 679,38

25 Serviços Gráficos CSAF 1.155,00

26 Tarifas de Água e Esgoto SMAS 341.647,52

27 Taxa de Inscrição - Treinamento Software Volare Pini SAES 300,00

28 Taxa de Inscrição Simpósio Nacional CMAS 1.460,00

29 Telefonia SMAS 285.786,52

30 Transportes SMAS 463.026,67

31 Vales-Transporte SMAS 303.274,35

Total 4.657.055,66

Aquisições – Consumo, Permanente e Serviços
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Consumo
21%

Permanente
1%

Serviços
78%

3.1.4 - RECURSOS FINANCEIROS
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O total de recursos aplicados, no ano de 2004, conforme a execução
orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), foi de
R$ 34.446.070,40 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil,
setenta reais e quarenta centavos), distribuídos por fonte de recursos, conforme
o quadro abaixo:

Orçamento Executado em 2004

Fonte de Recursos SMAS9

(R$)
FMAS10

(R$)
FMDCA11

(R$)
FMSA12

(R$)
Totais
(R$)

Tesouro Municipal 10.618.689,87 18.234.095,39 0,00 4.000,00 28.856.785,26
Estadual 0,00 781.165,88 0,00 0,00 781.165,88
Federal 0,00 897.720,02 0,00 0,00 897.720,02
Fundos 0,00 268.189,53 3.630.857,94 11.351,77 3.910.399,24

Totais 10.618.689,87 20.181.170,82 3.630.857,94 15.351,77 34.446.070,40

Recursos do Tesouro Municipal

SMAS; 
10.618.689,87

FMAS; 
18.234.095,39

FMSA; 
4.000,00

Recursos Próprios dos Fundos
                                                  
9 SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social;
10 FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social;
11 FMDCA – Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;
12 FMSA – Fundo Municipal de Segurança Alimentar.
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FMDCA; 
3.630.857,94

FMSA; 
11.351,77

FMAS; 
268.189,53

Composição dos Recursos do FMAS

Próprio; 
268.189,53

Federal; 
897.720,02

Estadual; 
781.165,88

Tesouro 
Municipal; 

18.234.095,39

Recursos Globais

28.856.785,26

781.165,88

897.720,02

3.910.399,24

Municipal

Estadual

Federal

Fundos
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Destaca-se, no exercício de 2004, o atendimento de 7 demandas,
aprovadas pelo Conselho do Orçamento Participativo (COP), e destinadas à
Assistência Social, já iniciadas ou concluídas.

Das obras de reforma, ampliação e/ou construção, também aprovadas e
constadas nas demandas, acima citadas, 2 foram concluídas, 1 está em processo
de licitação e outras 2 encontram-se na área de Orçamento, da Secretaria
Municipal de Obras e Projetos (SMOP), devendo ser encaminhadas à Secretaria
Municipal de Administração (SMA), para início do processo licitatório, até
fevereiro/2005.

O Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM), atingiu a
média prevista no Orçamento Participativo (OP), com o atendimento mensal a
3.118 famílias, e com o total anual de R$ 4.761.149,50 (quatro milhões,
setecentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e nove reais e cinqüenta
centavos), no eixo Enfrentamento da Pobreza.

As ações programadas de Assistência Social foram desenvolvidas dentro
dos cinco eixos norteadores da Política de Assistência Social, previstos no PPAS.

No Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA), cujos recursos são gerenciados pelo Conselho Municipal
de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), e que integram o
eixo Criança e Adolescente, ficaram alocados os recursos destinados por
Pessoas Físicas e Jurídicas de parte do Imposto de Renda (IR) devido, conforme
critérios de partilha aprovados pelo referido Colegiado, no total de
R$ 3.630.857,94 (três milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e cinqüenta e
sete reais e noventa e quatro centavos).
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3.2 - CAPACIDADE DE GESTÃO

3.2.1 - ESTRUTURA DO ÓRGÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE

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

DOAS – DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ù É composto por 4 COORDENADORIAS SETORIAIS:
´ Coordenadoria Setorial de Acolhimento e Referenciamento Social

(CSARS);
´ Coordenadoria Setorial de Assistência à Criança, à Adolescência e Ação

Social (CSACAAS);
´ Coordenadoria Setorial de Assistência à Família (CSAF);
´ Coordenadoria Setorial de Trabalho e Renda (CSTR);

ù E por 5 COORDENADORIAS REGIONAIS:
´ Coordenadoria Regional de Assistência Social – Leste (CRAS/Leste);
´ Coordenadoria Regional de Assistência Social – Noroeste

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

(CRAS/Sudoeste);
´ Coordenadoria Regional de Assistência Social – Sul (CRAS/Sul);

ù Diretoria e Assessoria.

DGDS – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ù É composto por 5 COORDENADORIAS SETORIAIS:
´ Coordenadoria Setorial de Controladoria de Convênios, Contratos e

Orçamento (em funcionamento, porém ainda não formalmente
instituída no organograma oficial);

´ Coordenadoria Setorial de Controle de Fundos (CSCF);
´ Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD), englobando os setores –

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

´ Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC);
´ Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira (CSOF);

ù Diretoria e Assessoria.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ù Secretária e Assessoria.

A partir de 2004, foi implantado na Coordenadoria Setorial de Controle de
Fundos, um novo redirecionamento dos trabalhos de origem financeira,
compreendendo desde o recebimento e aplicação de recursos municipais,
estaduais e federais, além das destinações e doações de pessoas físicas e
jurídicas, até o empenho, liquidação, pagamento e contabilização de todos os
atos praticados pelos Gestores dos Fundos Municipais – de Assistência Social, de
Direitos da Criança e do Adolescente, e de Segurança Alimentar.

Também foi implantada a área de Controladoria, que passou a integrar a
Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira (CSOF), com a finalidade de
controle geral dos dados orçamentários e financeiros da Secretaria, tanto nos
repasses e convênios Estaduais e Federais, como dos termos de ajustes com as
Entidades Não Governamentais, em suas prestações de contas pelo recebimento
de recursos de parceira e co-financiamento das ações desenvolvidas pelas
mesmas.

Essa nova formatação dos Fundos e da Controladoria, possibilitou uma
maior transparência orçamentária, financeira e de controles, tanto internos da
Secretaria, quanto para com os Conselhos Municipais, e principalmente junto ao
CMAS, que passou a aprovar os novos encaminhamentos das planilhas de
controle financeiro e dos balancetes mensais e balanço anual, através de sua
Comissão Fiscal, as prestações de Contas das ONG’s.

No Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), com o
redirecionamento, foi possível viabilizar a Gestão Plena na aplicação dos recursos
na rede finalística de Assistência  Social, conforme os preceitos legais
estabelecidos pela LOAS e pela Constituição Federal.

No Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA), cujos recursos são gerenciados pelo CMDCA, desde o
final de 2003, observou-se um aumento de mais de 60% na arrecadação de
destinações do Imposto de Renda (IR) devido pelas pessoas físicas e jurídicas,
após a implantação do recebimento de recursos via Internet, junto ao Portal da
Prefeitura Municipal de Campinas – www.campinas.sp.gov.br –, permitindo a
emissão de boletos e o pagamento das destinações on line.

Essa maior facilidade oferecida ao contribuinte do Imposto de Renda (IR)
possibilitou o aumento na participação de contribuintes diversos e de
contribuintes especiais como a Petrobras, que destinou recursos da ordem de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para programa que trata da exploração
sexual praticada contra crianças e adolescentes, denominado, em Campinas, de
Rotas Recriadas, cuja soma não está incluída na formação do percentual de
60%, indicado acima, e que, se incluído, indicará um incremento da ordem de
130% em termos reais.

No Fundo Municipal de Segurança Alimentar (FMSA), a sua
contabilização passou a ser efetivada, a partir de janeiro/2004, visando o
recebimento das doações e o gasto das mesmas em ações que viabilizem o
combate à fome.



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Assistência Social

Relatório de Gestão – 2004

76

Informações quanto às obras aprovadas pelo Conselho do Orçamento 
Participativo (COP):

Em 2004, foram iniciadas ou concluídas as demandas do OP para a
Assistência Social:

ù Reforma e Ampliação do Núcleo Comunitário para Crianças e
Adolescentes da Vila União.

ù Reforma e Ampliação do Centro Profissionalizante Dr. João de Souza
Coelho, da área central.

ù Reforma e Implantação do Centro de Referência da Pessoa Portadora de
Deficiência (CRPD).

Em 2004, foram licitadas e homologadas as seguintes obras a serem
iniciadas em 2005:

ù Construção da CRAS/Sul;
ù Reforma e ampliação para abrigar a população de rua, que será

viabilizada junto ao Centro Profissionalizante Humberto Máscoli, na Vila
Costa e Silva;

Em 2004, foi licitada, e está em processo de homologação, a obra, abaixo
descrita, a ser iniciada em 2005:

ù Construção de unidade conjunta englobando Centro Profissionalizante e
Centro Comunitário para Crianças e Adolescentes, na Vila Régio.

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

As metas propostas e alcançadas em 2004:

ù Participação efetiva de representantes da SMAS nos Conselhos, como
Conselheiros e/ou Assessores;

ù Gestão Plena, em 2004, do processo contábil dos Fundos;
ù Ampliação do quadro do Estágio remunerado para 9 alunos

universitários.
ù Publicização de relatórios sistemáticos da gestão dos recursos, perante

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

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

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

ù Capacitação de funcionários;
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ù Avaliação participativa dos serviços/programas e ações político-
administrativas de toda a SMAS.

O processo de Formação Continuada na SMAS, em 2004, se deu através
dos cursos ministrados pela Escola de Governo e de Desenvolvimento do
Servidor (EGDS), através de recursos do Fundo de Capacitação do Servidor.

As solicitações de pessoal, feitas em 2003, e as contratações efetivadas
em 2004, através de recursos do OP, estão relacionadas nos quadros abaixo:

NCCA
Vila Régio

CFTC
Vila Régio

CFTC
Ouro Verde

Casa de
Transição

´ 1 Assistente Social¹;
´ 2 Monitores Infanto-

Juvenil II;
´ 1 Servente;
´ 1 Cozinheiro.

´ 1 Assistente Social¹;
´ 2 Monitores Semi-

Profissionalizante;
´ 1 Servente;
´ 1 Auxiliar
´ Administrativo.

´ 1 Assistente Social¹;
´ 2 Monitores Semi-

Profissionalizante;
´ 1 Servente;
´ 1 Auxiliar

Administrativo.

´ 1 Assistente Social¹;
´ 1 Psicólogo;
´ 1 Ajudante Serviços

Gerais;
´ 1 Cozinheiro.

NCCA
Vila União

CFTC
João de Souza Coelho

CAT
Centro de Atendimento

ao Trabalhador

Convivência e Cidadania

´ 1 Monitor Infanto-
Juvenil II;

´ 1 Servente.

´ 1 Monitor Semi-
Profissionalizante.

´ 1 Assistente
Administrativo;

´ 1 Servente.

´ 1 Assistente Social¹;
´ 10 Monitores Infanto-

Juvenil II¹;
´ 2 Monitores Infanto-

Juvenil (CMPCA).

(¹) Não contratados.

Contratações Realizadas Contratações Pendentes
´ 1 Psicólogo;
´ 4 Monitores Infanto-Juvenil II;
´ 5 Monitores Semi-Profissionalizante;
´ 2 Auxiliares Administrativos;
´ 2 Cozinheiros;
´ 5 Serventes;
´ 1 Ajudante de Serviços Gerais.

´ 5 Assistentes Sociais;
´ 11 Monitores Infanto-Juvenil II;
´ 1 Assistente Administrativo.

Total = 20 Total = 17

A efetivação das ações desenvolvidas nas unidades centralizadas e
descentralizadas tem interdependência direta com a implementação da gestão
administrativa e gerencial eficiente, dando suporte ao atendimento e
funcionamento, com qualidade, dos equipamentos sociais. Os dados abaixo
mostram o desempenho da Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD), que é
composta pelos seguintes Serviços:

ù Setor de Apoio aos Equipamentos Sociais (SAES);
ù Setor de Expediente e de Recursos Humanos (SERH);
ù Setor de Transportes; e
ù Recepção.
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As atividades realizadas, no ano de 2004, e os quadros quantitativos de
atendimento dos setores estão descritos a seguir:

ù 80% de atendimento às unidades e programas da Secretaria Municipal
de Assistência Social (SMAS);

ù Utilização do contrato de manutenção predial nas unidades externas da
SMAS;

ù Aumento de qualidade e agilidade na elaboração de editais e minutas de
contratos;

ù Maior agilidade e precisão da Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SMPDUMA) nas avaliações
de imóveis para locação na SMAS;

ù Melhoria na adequação de espaço físico para o Espaço Esperança;
ù Utilização do contrato de manutenção predial.

SERVIÇO DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS (SAES)

Orientações Encaminhamentos
Unidades internas = 2.158 Gabinete SMAS = 115
Unidades externas = 1.752 Expediente SMAS = 250
Fornecedores = 2.306 CSOF/SMAS = 500
Outras Secretarias = 659 Diretoria/DGDS = 140

Unidades-Programas/DOAS = 105
Outros = 785

Licitações
Contatos Concluídas Em Andamento

Telefone/Fax
unidades internas = 2.695

Amil = 91 Amil = 13

Telefone/Fax
unidades externas = 3.013

Convite = 8 Convite = 6

Telefone/Fax
fornecedores = 2.001

Registro de Preços = 1 Registro de Preços = -0-

Telefone/Fax
outras Secretarias = 1.971

Tomada Preços = -0- Tomada Preços = -0-

Telefone/Fax
outros = 3.985

Compra Direta = 3 Compra Direta = 2

E-mail = 352 Pregão = 1 Pregão = -0-
Reuniões Administrativas = 8
Reuniões Técnicas = 5

Setor de Transportes:
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ù Solicitações sem Memorando = 1.900
ù Solicitações com Memorando = 650
ù Atendimento de Emergência = 30
ù Plantões Operação Inverno e Verão
ù Benefício de Prestação Continuada (BPC) – finais de semana
ù Veículo com Motorista para Passe-Desemprego
ù Veículo para o Centro de Apoio à Mulher Operosa (CEAMO)

Setor de Expediente:

ù Número de protocolados = 627
ù Número de guias de protocolos = 564
ù Número de guias de remessa expedidas = 2.576
ù Número de guias de remessa recebidas = 1241
ù Número de Diários Oficiais do Município (DOM) distribuídos = 9.690
ù Número de informativos “Porta Aberta” distribuídos = 10.400
ù Número de comunicados do SERH = 12
ù Solicitações do 156 = 97, sendo que 70 foram respondidas e 27 estão pendentes

Setor de Recepção:

ù Número de atendimentos = 729
ù Número de encaminhamentos realizados = 670
ù Número de contatos realizados = 321
ù Motivos da procura: Cesta básica, Renda Mínima, Documentos, Fotografias, Cadastro

Único, Passagens, Passe-Desemprego e Empréstimos

Setor de Recursos Humanos:

ù Cartões de ponto e folhas de freqüência = 306/mês
ù Número de holerites distribuídos = 30/mês
ù Benefícios distribuídos mensalmente:
´ Auxílio-Refeição = 1.602
´ Bônus Supermercado = 801
´ Vale-Medicamento = 301
ù Solicitações de férias = 467
ù Solicitações de licença prêmio = 85
ù Planilhas de horas extras encaminhadas = 22/mês
ù Atualização de cadastro:
´ Formulários emitidos = 600
´ Formulários devolvidos = 548
ù Atendimento aos servidores e serviços:
´ Número de atendimentos = 2.337
´ Número de contatos realizados = 1.638
ù Oportunizar e acompanhar mudanças de local de trabalho:
´ Número de solicitações de alteração de Centro de Custo = 82
ù Garantir maior integração com os Serviços da SMAS:
´ Número de Memorandos recebidos = 122
´ Número de Memorandos expedidos = 135
´ Número de contatos/atendimentos = 1.029
´ Número de reuniões = 10
ù Integração com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH):
´ Número de contatos = 580
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´ Número de reuniões = 23

Setor de Capacitação:

ù Capacitação de servidores/chefias/coordenadores sem procedimentos da SMRH:
´ Número de reuniões = 8
´ Número de contatos = 329
´ Número de atendimentos a chefias/coordenadorias/administrativos = 183
´ Número de Memorandos = 135
ù Cursos ministrados aos servidores pela Administração/SMRH:
´ Curso de Gramática I = 72 participantes
´ Curso de Gramática II = 40 participantes
´ Curso de Redação = 58 participantes
´ Curso de Gestão Pública = 3 participantes
´ Especialização em Psicodrama = 3 participantes
´ Projeto Aprender Não Tem Idade – 1ª a 4ª Série = 1 formado;

5ª a 8ª Série = 3 formados, e, ainda, 13 cursando
´ Capacitação em VDCCA – Região Noroeste = 25 servidores
ù Acompanhamento de processos de saúde e de readaptação de servidores junto ao

Serviço Médico:
´ Reuniões com o Serviço Médico = 12
´ Contatos com o Serviço Médico = 96
´ Contatos com servidores = 48
ù Levantamento de necessidades de contratação e de reposição de servidores:
´ Número de reuniões de preenchimento de vagas = 9
´ Número de contratações novas = 25
´ Número de reposições realizadas = 3
´ Número de reposições não realizadas = 6
ù Gerenciamento do Programa de Avaliação Probatória:
´ Número de servidores em estágio probatório = 183
´ Número de PAT’s encaminhados = 96
´ Número de Formulários de Avaliação de Desempenho = 96
ù Incentivo à participação de servidores nos processos de discussão e representação

da categoria:
´ 1 Conselheiro Administrativo no CAMPREV
´ 2 Servidores eleitos nos Conselhos do CAMPREV
´ 1 Servidora indicada para o Grupo de Trabalho (GT) – Insalubridade
ù Atendimento aos interessados em prestação de serviços voluntários na SMAS:
´ Número de voluntários atendidos = 22
´ Número de voluntários da SMAS = 74
´ Contatos com serviços = 64
ù Programa de Estágio:
´ Contratados = 1 de Direito; 1 de Educação Artística; 6 de Serviço Social;

e 7 de Psicologia
´ Contatos com estagiários = 53
´ Contatos com monitores de estágio = 27

Dificuldades / Desafios:

Em 2004, as dificuldades com o Sistema de Informações Municipais (SIM),
a falta de materiais de construção na Secretaria Municipal de Obras e Projetos



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Assistência Social

Relatório de Gestão – 2004

81

(SMOP), para pequenos reparos nas unidades externas da Secretaria Municipal
de Assistência Social, e a ausência de Nutricionista, implicaram em entraves para
a elaboração dos processos de compra e distribuição de gêneros alimentícios nos
Abrigos 24 horas.

A Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD) elencou os seguintes
desafios a serem enfrentados em 2005:

ù Solicitar a contratação de 1 Assistente de Compras, visando efetuar
processos de compras na modalidade AMIL e o acompanhamento de
todos os processos de compras da Secretaria Municipal de Assistência
Social (SMAS);

ù Maior integração da SMAS com a Secretaria Municipal de Obras e
Projetos (SMOP), a fim de proporcionar uma priorização maior desta no
que se refere à manutenção junto às unidades externas desta Pasta;

ù Articular junto ao DGDS, a formação de uma Comissão de Licitações;
ù Aumentar em 10% o atendimento de processos de compras, em

relação ao ano de 2004;
ù Locar imóvel para a Coordenadoria Regional de Assistência Social –

Norte (CRAS/Norte) e Balcão de Empregos;
ù Efetivar novo contrato de manutenção predial com recursos

orçamentários superiores em relação ao contrato atual de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

ù Implementar a Área de Nutrição;
ù Ampliar a quantidade de Postos de Vigilância para as unidades externas

da SMAS;
ù Reestruturar layout13 da sala do SAES, visando o aumento do espaço

físico;
ù Aumentar a frota de veículos oficiais e terceirizados;
ù Contratar Motoristas;
ù Remunerar os Motoristas nas viagens;
ù Providenciar guincho, quando necessário, para os veículos que

trabalham nos finais de semana e feriados;
ù Ter todos os documentos com registro no Setor de Expediente e realizar

o mapeamento dos mesmos no âmbito da SMAS;
ù Melhorar a comunicação com os Serviços descentralizados e acesso a

informações para todos os equipamentos da SMAS;
ù Implementar recepção integrada com o Departamento de Operações de

Assistência Social (DOAS) e avaliar a necessidade de 1 Assistente Social
para o atendimento do 12º Andar;

ù Definir horário para entrega dos benefícios;
ù Implementar o acesso ao banco de dados da Secretaria Municipal de

Recursos Humanos (SMRH) – Sistema de Informações Municipais
(SIM);

ù Capacitar os servidores/chefias na área de Recursos Humanos;
                                                  
13 Layout – desenho, plano, esquema.
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ù Oferecer as vagas novas e de reposição antes da convocação de
candidatos concursados;

ù Realizar atividades de integração de servidores e estagiários;
ù Participar de reuniões sistemáticas com o DOAS/SMAS, o SERH/SMAS e

a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), e organizar um
manual de procedimentos da área de Recursos Humanos;

ù Monitorar todos os processos de saúde, readaptação e discussão com a
SMRH sobre o exame admissional;

ù Implementar banco de dados de estágio probatório informatizado com
acesso aos formulários na Internet;

ù Aumentar a participação dos servidores;
ù Melhorar a comunicação com Monitores de estágio e estagiários;
ù Elaborar Projeto de Voluntários da SMAS e integração dos mesmos.

COORDENADORIA SETORIAL DE AVALIAÇÃO E CONTROLE (CSAC)

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

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

Abaixo, por eixo, o percentual de monitoramento implementado.

Eixo – Criança e Adolescente:
ù Rede de Creches – 43 programas / 40 entidades = 100%;
ù Rede de Abrigos – 14 programas / 11 entidades = 100%;
ù Rede de PPNE – 18 programas / 17 entidades = 100%;
ù Rede de Núcleos – 59 programas / 53 entidades = 75%;
ù Rede de Violação de Direitos – 2 programas / 2 entidades = 100%;
ù Rede de Liberdade Assistida – 2 programas / 2 entidades = 67%;
ù Agente Jovem – 1 programa / 3 entidades – 125  metas co-financiadas

pelo Governo Federal = 100%;
ù Rede de Aprendizagem Profissional – 9 programas / 9 entidades =

100%.

Eixo – Enfrentamento da Pobreza:
ù Rede de Trabalho e Renda – 17 programas / 17 entidades =

5% monitorado individualmente e 95% com monitoramento coletivo;
ù Rede Executora de Programa de Apoio Sócio-Familiar – 28 programas /

25 entidades = 100% com monitoramento de forma coletiva;
ù Rede de Atenção ao Migrante / População de Rua – 5 programas /

4 entidades = 80%;
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Eixo – Cidadania e Diferença:
ù Idoso em Meio Aberto – 8 programas / 8 entidades = 100%.

Eixo – Gestão Participativa (100% da demanda):
ù Conselhos Municipais: Assessoria e Representação da SMAS junto aos

Conselhos Municipais;
ù Termos de Ajuste: Monitoramento e Controle Técnico do objeto

apontado pela Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira
(CSOF);

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

Orientação / Execução:
ù Cadastro Único (PETI / Agente Jovem / Renda Cidadã) - 3 programas /

28 entidades = 100% Cadastros Digitados e Encaminhados à Caixa
Econômica Federal (CEF).

Convênios Celebrados:

Federal:
ù Programa Agente Jovem – 3 entidades / 125 adolescentes = 100%;
ù PETI – 220 Crianças e Adolescentes – 1 programa / 13 entidades =

100%;
ù Projeto Sentinela – 1 programa / 2 entidades = 100%;
ù Serviço de Ação Continuada (SAC) – Controle Técnico e Financeiro da

Execução do Programa – 100% monitorado:
´ PAC – 23 entidades / 281 crianças;
´ Idoso – 2 entidades / 30 idosos – com complementação de verba

estadual;
´ PPD – 14 entidades / 400 beneficiários;
´ Criança/Adolescente – 5 entidades / 177 usuários – com

complementação de verba estadual;
´ Família – 7 entidades / 607 beneficiários.

Estadual:
ù Programa Viva Leite – 73 postos de distribuição – 67.290 litros de leite

in natura – 4.436 famílias; destas, 100% estão devidamente
cadastradas no Sistema do Governo Estadual. O reordenamento do
programa e da Rede, conforme Legislação Estadual e PPAS, teve como
intenção a superação da mera distribuição do leite às famílias,
assegurando ações efetivas de cunho emancipatório. Outro impacto
considerado foi a parceria do Viva Leite no Programa de Desnutridos.
O obstáculo a ser vencido é a maior qualificação da Rede para
desenvolver ações concretas voltadas às famílias que atendam à
Resolução CMDCA Nº 06/2002 – Trabalho com o Grupo Familiar;

ù Programa Renda Cidadã / Fortalecendo a Família – Controle Técnico e
Financeiro da Execução do Programa – 3 entidades / 90 famílias –
100% monitorado;
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ù Programa de Proteção Básica: 54 programas de Apoio Sócio-Educativo
em Meio Aberto, atendendo 37 entidades de Assistência Social e
17 NCCA’s, totalizando 5.620 usuários;

ù Programa de Proteção Especial: 8 entidades com programas de Abrigo
para Crianças e Adolescentes, 4 Entidades com programa de
abrigamento  ao Idoso e 1 entidade com programa de abrigamento e
acolhimento ao Migrante.

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

ù O Plano Plurianual de Assistência Social e os eixos norteadores como
referências;

ù As prioridades e as novas demandas incluídas no PPAS, de acordo com
suas diretrizes;

ù As deliberações das Conferências de Assistência Social e dos Conselhos
Municipais referenciados a área da Assistência Social;

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

A montagem de um banco de dados que possibilite um mapeamento
preciso e interativo da população atendida, através dos programas, projetos e
serviços, é uma ferramenta fundamental para a Rede Executora. Este
instrumento proporcionará ainda uma visão mais próxima da realidade, indicando
o grau de cobertura, qualidade e garantia no atendimento, complementaridade
nos serviços prestados etc.
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3.2.2 – RESOLUTIVIDADE DOS PROBLEMAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) investiu no
desempenho de sua capacidade técnica e gerencial.

A reestruturação das áreas – orçamentária e financeira, de gestão dos
fundos e a assessoria jurídica, através do trabalho desenvolvido pela Procuradora
Municipal, lotada na SMAS –, possibilitaram responder às demandas, internas e
externas, com qualidade, resolutividade e transparência.

Os plantões descentralizados nas microrregiões facilitaram o acesso ao
usuário, agilizando o referenciamento a partir do território.

Os fóruns intersetoriais e as comissões de gerenciamento de
equipamentos contribuíram para a resolução de problemas, desenvolvendo uma
prática de discussão coletiva.
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3.2.3 – CAPACITAÇÃO

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

ù Curso de Especialização em Psicodrama – organizado pela SMRH e
ministrado pelo Instituto de Psicodrama de Campinas –, 3 técnicos da
SMAS, dentre os 30 funcionários, estão participando, com duração de
18 meses (total 1.080 horas);

ù Curso de Gestão Estratégica Pública – organizado pela SMRH e
ministrado pela UNICAMP –, o curso de especialização de 360 horas foi
oferecido em 3 turmas de 30 funcionários, com 12 vagas para a SMAS.
A primeira turma terminou o curso em janeiro/2004, com a participação
de 4 profissionais da SMAS (total 1.440 horas);

ù Capacitação sobre a Violência Doméstica contra a Criança e Adolescente
– promovido intersetorialmente (SME e SMAS) e junto ao CMDCA –,
com 10 Oficinas de 4 horas, contando com a participação de
42 técnicos. A próxima fase constará de grupos de trabalho nas CRAS
(total 1.680 horas);

ù Capacitação para Orientação Sexual na Comunidade – promovido
intersetorialmente (SMS, SME e SMAS) –, o curso contou com
20 técnicos da SMAS - 40 horas - para a formação dos agentes
multiplicadores nas comunidades (total 800 horas);

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

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

ù Diversos Eventos Externos de Formação:
´ Seminário do Idoso – 12 técnicos;
´ Cooperativismo (Belo Horizonte);
´ Mestrado – 6 profissionais;
´ Seminário SUAS – todos os Coordenadores;
´ Grupo de Estudos: Construção de Indicadores do Projeto de Famílias;
´ Curso para Monitores de Núcleos sobre a Construção do projeto Sócio-

Pedagógico, em parceria com a SME – 45 Monitores (2 dias e
17 representantes em 5 períodos);
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´ Curso para Monitores pela Escola de Governo e de Desenvolvimento do
Servidor;

´ “Contação de Estórias e Artesanato” – 45 profissionais (40 horas por
curso).

3.2.4 – INFORMATIZAÇÃO

A sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) dispõe de
microcomputadores para uso administrativo, sistemas e processos próprios para
alguns programas. A Rede Executora Pública ainda não está totalmente
interligada à rede informatizada. Foram adquiridos microcomputadores para os
Cursos Profissionalizantes e Núcleos, para estes ainda não entregues,
completando a informatização de todas as unidades. O projeto de Internet,
embora esteja concluído, não pode ser instalado nas unidades externas por falta
de infra-estrutura adequada.

Os Conselhos Municipais – de Assistência Social, de Direitos da Criança e
do Adolescente, do Idoso, de Direitos da Mulher – e Tutelares, possuem
equipamentos de informática e têm acesso à Internet.

A Rede Executora Pública Não Governamental é composta por
194 ONG’s, dessas, 115 tem endereço eletrônico (E-mail) e 79 não o possuem.

A criação de sistemas e processos próprios para a interligação, em Rede,
dos serviços públicos governamentais e a rede de ONG’s, contribuiria para a
melhoria da capacidade de gestão, para a agilidade das informações e evitaria a
duplicidade de atendimento aos usuários.

A ação institucional da SMAS, na área da comunicação, foi fortalecida com
a elaboração dos seguintes materiais de divulgação:

ù Folder: “A Política de Assistência Social em Campinas”, apresentando os
Serviços da rede de atendimento público e seus respectivos endereços,
como um instrumento de conhecimento e localização nas diversas
regiões;

ù Reformulação do site, ampliando assim o acesso às informações da
Política da Assistência Social, dos Conselhos Municipais, da área da
Assistência Social, agregando, inclusive, informações jurídicas;

ù Elaboração da Revista intitulada “Inclusão/Exclusão”, em parceria com a
Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), de análise e
identificação das principais causas estruturais geradoras das situações
de risco e vulnerabilidade social dos trabalhadores – aguarda
lançamento;
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ù A veiculação, no Diário Oficial do Município, das atividades e eventos da
SMAS foi ampliada, o que possibilitou uma maior divulgação das
realizações da Política da Assistência Social.

 

3.2.5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS

No quadro, especificado abaixo, estão discriminados os gastos de custeio e
investimentos, por fonte de recursos:

Orçamento Executado – CUSTEIO – 2004

Fontes de
Recursos

SMAS
(R$)

% FMAS
(R$)

% FMDCA
(R$)

% FMSA
(R$)

% TOTAL
(R$)

%

Tesouro
Municipal

10.618.689,87 31,76 17.427.344,10 52,12 0,00 0,00 4.000,00 0,01 28.050.033,97 83,89

Vinculados 0,00 0,00 1.678.885,90 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.885,90 5,02

Próprios dos
Fundos

0,00 0,00 144.652,83 0,43 3.556.499,00 10,64 7.340,92 0,02 3.708.492,75 11,09

Total
CUSTEIO 10.618.689,87

31,76
19.250.882,83

57,57
3.556.499,00

10,64
11.340,92

0,03

33.437.412,62
100,0

CUSTEIO - 2004

FMAS; 
19.250.882,83

FMDCA; 
3.556.499,00

FMSA; 
11.340,92 SMAS; 

10.618.689,87

Orçamento Executado – INVESTIMENTO – 2004

Fontes de
Recursos

SMAS
(R$)

% FMAS
(R$)

% FMDCA
(R$)

% FMSA
(R$)

% TOTAL
(R$)

%

Tesouro
Municipal

0,00 0,00 806.751,29 79,98 0,00 0,00 0,00 0,00 806.751,29 79,98

Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

Próprios dos
Fundos

0,00 0,00 123.536,70 12,25 74.358,94 7,37 4.010,85 0,40 201.906,49 20,02

Total
0,00 92,23 7,37 0,40 100,0
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INVESTIMENTO 0,00 930.287,99 74.358,94 4.010,85 1.008.657,78

INVESTIMENTO - 2004

FMAS; 
930.287,99

FMDCA; 
74.358,94 FMSA; 

4.010,85

Orçamento Executado – CUSTEIO + INVESTIMENTO – 2004

Fontes de
Recursos

SMAS
(R$)

% FMAS
(R$)

% FMDCA
(R$)

% FMSA
(R$)

% TOTAL
(R$)

%

Total
CUSTEIO

+
INVESTIMENTO

10.618.689,87 30,83 20.181.170,82 58,59 3.630.857,94 10,54 15.351,77 0,04 34.446.070,40 100,0

CUSTEIO + INVESTIMENTO - 2004

FMSA; 
15.351,77

FMDCA; 
3.630.857,94

FMAS; 
20.181.170,82

SMAS; 
10.618.689,87

Os pagamentos, com recursos do Tesouro Municipal, destinados ao co-
financiamento das ações de Assistência Social, repassados às ONG’s parceiras,
ocorreram, de forma sistemática, de janeiro a dezembro/2004, até o 5º dia útil
de cada mês.
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Nos quadros abaixo, verificamos a aplicação dos recursos recebidos de
repasses e os valores aplicados pelo Município nos diversos programas da
Assistência Social.

Recursos Financeiros da União alocados no FMAS

Recursos Financeiros (R$)
Ações Metas / Mês União (FMAS)

Contas Programas Programadas Executadas % Recebidos Gastos %
35.739-1 Abrigo 184 184 100 77.770,00 91.224,78 117,30

5.004-0 Agente Jovem 125 125 100 143.000,00 148.322,95 103,72

28.193-X API 30 30 100 21.753,00 21.976,07 101,03

28.192-1 PAC 430 430 100 136.871,44 151.757,03 110,88

5.037-7 PAIF 300 300 100 162.000,00 0,00 0,00

58.063-5 PETI 220 220 100 89.100,00 79.305,00 89,01

28.194-8 PPD 400 400 100 216.000,00 222.020,93 102,79

58.057-0 RESGATE 80 80 100 0,00 2.150,98 NC

5.031-8 Sentinela 50 50 100 113.580,00 113.577,20 100,00

960.074,44 830.334,94

Recursos Financeiros do Estado alocados no FMAS

Recursos Financeiros (R$)
Ações Metas / Mês Estado (FMAS)
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Contas Programas Programadas Executadas % Recebidos Gastos %
13-772-3 BPC (4ª Etapa) 417 417 100 7.506,00 7.506,00 100,00

13-375-2 Criança /
Adolescente
(Abrigo)

137 137 100 17.605,00 18.885,57 107,27

13-775-8 Espaço Amigo 1.000 1.000 100 30.000,00 73.377,14 244,59

13-774-0 FEBEM 80 80 100 48.000,00 55.613,06 115,86

13-771-4 Fortalecendo a
Família

90 90 100 3.385,53 0,00 0,00

13-734-1 Idoso 30 30 100 1.800,00 1.874,80 104,16

13-786-3 Proteção Básica NC14 NC NC 279.663,34 272.368,57 97,39

13-787-1 Proteção Especial NC NC NC 235.716,66 233.605,25 99,10

623.676,53 663.230,39

Recursos Financeiros do Município alocados no FMAS

Recursos Financeiros (R$)
Ações Metas / Mês Município (FMAS)

Contas Programas Programadas Executadas % Recebidos Gastos %
45-181-0 Espaço Amigo II NC15 NC NC 0,00 100.736,80 NC

45-114-0 FMAS NC NC NC 2.766,21 204.115,79 7.378,90

45-143-2 FMAS
co-financiamento

NC NC NC 5.702.573,82 5.705.300,06 100,05

58.063-5 PETI 220 220 100 255.590,00 409.145,00 160,08

73.801-8 Pró-Rendas NC NC NC 100.204,88 121.194,80 120,95

6.061.134,91 6.540.492,45

Recursos Financeiros do Município alocados no FMDCA

Recursos Financeiros (R$)
Ações Metas / Mês Município (FMDCA)

Contas Programas Programadas Executadas % Recebidos Gastos %
13-791-0 CONDECA NC NC NC 18.000,00 18.177,66 100,99

73.804-2 Destinações
Eventuais

NC NC NC 2.118.077,06 1.961.671,25 92,62

45-151-1 Destinações
Eventuais –
Criança (IR)

NC NC NC 730.900,53 472.967,79 64,71

45-155-9 Destinações NC NC NC 472.619,25 406.889,07 86,09

                                                  
14 NC – Nada Consta.
15 NC – Nada Consta.
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Sistemáticas –
Sócios
Contribuintes

13-791-0 Medida Legal NC NC NC 64.802,00 0,00 0,00

45-153-5 Multas – ECA NC NC NC 13.482,09 1.128,94 8,37

45-3103-7 OG’s NC NC NC 11.210,33 55.639,39 496,32

73.806-9 Rotas Recriadas /
Petrobrás

NC NC NC 350.000,00 644.744,54 184,21

3.779.091,26 3.561.218,64

Recursos Financeiros Globais – União, Estado e Município

Recursos Financeiros (R$)
Ações Metas / Mês Totais

Contas Programas Programadas Executadas % Recebidos Gastos %
35.739-1 Abrigo 184 184 100 77.770,00 91.224,78 117,30

5.004-0 Agente Jovem 125 125 100 143.000,00 148.322,95 103,72

28.193-X API 30 30 100 21.753,00 21.976,07 101,03

13-772-3 BPC (4ª Etapa) 417 417 100 7.506,00 7.506,00 100,00

13-791-0 CONDECA NC16 NC NC 18.000,00 18.177,66 100,99

13-375-2 Criança /
Adolescente
(Abrigo)

137 137 100 17.605,00 18.885,57 107,27

73.804-2 Destinações
Eventuais

NC NC NC 2.118.077,06 1.961.671,25 92,62

45-151-1 Destinações
Eventuais –
Criança (IR)

NC NC NC 730.900,53 472.967,79 64,71

45-155-9 Destinações
Sistemáticas –
Sócios
Contribuintes

NC NC NC 472.619,25 406.889,07 86,09

13-775-8 Espaço Amigo 1.000 1.000 100 30.000,00 73.377,14 244,59

45-181-0 Espaço Amigo II NC NC NC 0,00 100.736,80 NC

13-774-0 FEBEM 80 80 100 48.000,00 55.613,06 115,86

45-114-0 FMAS NC NC NC 2.766,21 204.115,79 7.378,90

45-143-2 FMAS
Co-financiamento

NC NC NC 5.702.573,82 5.705.300,06 100,05

13-771-4 Fortalecendo a
Família

90 90 100 3.385,53 0,00 0,00

13-734-1 Idoso 30 30 100 1.800,00 1.874,80 104,16

                                                  
16 NC – Nada Consta.
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13-791-0 Medida Legal NC NC NC 64.802,00 0,00 0,00

45-153-5 Multas – ECA NC NC NC 13.482,09 1.128,94 8,37

45-3103-7 OG’s NC NC NC 11.210,33 55.639,39 496,32

28.192-1 PAC 430 430 100 136.871,44 151.757,03 110,88

5.037-7 PAIF 300 300 100 162.000,00 0,00 0,00

58.063-5 PETI (Município) 220 220 100 255.590,00 409.145,00 160,08

58.063-5 PETI (União) 220 220 100 89.100,00 79.305,00 89,01

28.194-8 PPD 400 400 100 216.000,00 222.020,93 102,79

73.801-8 Pró-Rendas NC NC NC 100.204,88 121.194,80 120,95

13-786-3 Proteção Básica NC NC NC 279.663,34 272.368,57 97,39

13-787-1 Proteção Especial NC NC NC 235.716,66 233.605,25 99,10

58.057-0 RESGATE 80 80 100 0,00 2.150,98 NC

73.806-9 Rotas Recriadas /
Petrobras

NC NC NC 350.000,00 644.744,54 184,21

5.031-8 Sentinela 50 50 100 113.580,00 113.577,20 100,00

11.423.977,14 11.595.276,42

Recursos Financeiros Recebidos

Recursos Financeiros Gastos

União
(FMAS)

8%

Estado
(FMAS)

5% Município
(FMAS)

54%

Município
(FMDCA)

33%
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3.2.6 – INTERFACE COM AS DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS

A  reflexão sobre o processo de planejamento, formulação, gestão e
avaliação das políticas públicas sociais no Governo Municipal de Campinas teve
um avanço significativo com o debate realizado, em agosto/2004, por ocasião do
Seminário de Políticas Sociais. Este seminário contou com a participação das
Secretarias Municipais – de Assistência Social, de Educação, de Saúde, de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, de Cultura, Esportes e Turismo, e de
Habitação.

Seus objetivos principais foram: identificação e registro do acúmulo das
experiências intersetoriais inovadoras na gestão 2001/2004, como referências do
modelo participativo, e o levantamento de desafios a serem enfrentados para a
consolidação da ação intersetorial.

O seminário teve a importância de resgatar para o coletivo das unidades
da Prefeitura Municipal de Campinas, conceitos e experiências desenvolvidas,
marcadamente inovadoras que ampliaram a ação articulada, possibilitando o
exercício de uma prática pública intersetorial comprometida com a participação
popular.

E também revelou uma grande disposição dos servidores das Secretarias
em reverter formas segmentadas da prestação de serviços públicos, através da
criação de mecanismos e estruturas locais, nos diversos territórios, para a
realização de trabalhos integrados.

União
(FMAS)

7%

Município
(FMAS)

56%

Município

(FMDCA)
31%

Estado

(FMAS)

6%
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Foram apresentadas propostas, que incluímos abaixo, indicadoras de uma
nova  formulação do trabalho social integrado, para  serem aprofundadas,
compondo a agenda dos responsáveis pela elaboração do Plano Diretor do
Município de Campinas.

ù Integração das ações, no território, através de um plano e do
planejamento para ações de curto, médio e longo prazo;

ù Definição de mesmo território/área de abrangência para todas as
Secretarias;

ù Institucionalização dos Fóruns Representativos;
ù Estabelecimento de diretrizes claras;
ù Criação de um grupo estrutural que possa facilitar/potencializar as

ações intersetoriais, com orçamento para planejar, executar,
acompanhar e avaliar as ações propostas;

ù Definição de política de trabalho e renda, articulando áreas das diversas
Secretarias que hoje se sobrepõem;

ù Implementação de ações integradas/intervenções coordenadas nas
áreas de remoção e assentamentos.

PLANO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

ù Construindo Rede de Esperança: já referenciada no eixo Criança e
Adolescente.

ù Quebrando o Silêncio: já referenciada no eixo Criança e
Adolescente.

CONSTRUINDO NOVAS HISTÓRIAS

Durante 2004, os trabalhos da Comissão de Medidas Sócio-Educativas, do
CMDCA, foram responsáveis pela articulação dos diversos segmentos que atuam
na área do ato infracional, fortalecendo as parcerias municipais e a interlocução
com a Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor (FEBEM).

Uma ação de destaque consistiu na articulação realizada pela SMAS junto
ao CMDCA, Centros de Defesa da Criança e do Adolescente – CRAMI e Externato
São João –, Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e
Conselhos Tutelares, visando à apresentação e discussão da questão na Região
Metropolitana de Campinas (RMC), como estratégia de desenvolvimento de uma
política regional para atendimento do adolescente autor de ato infracional.

PROJETO FOME ZERO



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Assistência Social

Relatório de Gestão – 2004

96

O projeto Fome Zero parte do entendimento de que a alimentação e a
segurança alimentar são direitos do cidadão, cabendo ao Estado preservar esse
direito e garantir, a todas as pessoas, alimentação com qualidade e em
quantidades suficientes. Combater a fome não representa gasto, mas
investimento.

Milhões de brasileiros e brasileiras (44 milhões) ameaçados pela fome
não têm renda. Transformada esta realidade, outros seriam os índices, ocorrendo
a geração de aproximadamente 350 mil novos empregos na agricultura familiar.
Existem quase 10 milhões de famílias em estado de carência alimentar, se elas
tivessem acesso ao consumo de alimentos, isso representaria, hoje, um aumento
de cerca de R$ 2,5 bilhões na arrecadação de impostos. Enfim, mais consumo,
mais produção, mais emprego.

Portanto, quanto mais alimentação saudável, menos gastos com remédios,
médicos e hospitais. Nesta direção o Governo Federal institucionalizou ações
embasadas na associação de políticas estruturais, específicas e locais.

O Programa de Segurança Alimentar e Nutricional foi lançado em
Campinas em outubro/2001, portanto, antes da institucionalização pelo Governo
Federal. Esta iniciativa envolveu as seguintes Secretarias do Governo Municipal –
de Assistência Social, de Saúde, de Educação, e de Desenvolvimento Econômico
e Trabalho –, as Centrais de Abastecimento de Campinas S.A.
(CEASA/Campinas) e o Grupo de Desenvolvimento Rural Sustentável e
Segurança Alimentar (GDR).

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMSEA)

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA) de Campinas foi
instituído pela Lei Municipal Nº 11.545, de maio/2003, e é composto por
39 conselheiros titulares e 39 suplentes que representam diversos segmentos da
sociedade de Campinas, entre eles: institutos de pesquisas, igrejas, associações
de bairros, agremiações estudantis, federações de entidades assistenciais,
faculdades e universidades e o poder público.

Tem como competência, na área da Segurança Alimentar e Nutricional,
analisar planos, programas e projetos; propor diretrizes para as políticas públicas
de segurança alimentar; manter intercâmbio com entidades e organizações que
objetivam a estabilidade alimentar e nutricional.

Em Campinas, dentro da competência que lhe é estabelecida, o COMSEA
tem fomentado e analisado projetos de leis municipais, assegurando o
cumprimento de leis e acompanhando os seguintes programas:

Banco Municipal de Alimentos – responsável pela arrecadação
e distribuição de alimentos da CEASA/Campinas, beneficiando mais de
125 entidades assistenciais e atingindo diretamente 30 mil famílias;

Alimentação Escolar – garante alimentação saudável para alunos nas
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escolas da rede pública, com ações conjuntas da CEASA/Campinas com as
Secretarias Municipais – de Assistência Social e de Educação; abrangendo mais
de 160 mil alunos que diariamente recebem o alimento com qualidade e nas
quantidades necessárias;

Banco do Povo – proporciona condições financeiras para que pessoas
possam, através de créditos obtidos junto a esse Banco, montar seus próprios
negócios para geração de trabalho e renda, conjuntamente com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Em 20 meses de atividades, o Banco do
Povo de Campinas já beneficiou diretamente 850 pessoas, com empréstimos
que somam 2,5 milhões de reais;

Hortas Comunitárias – fornece capacitação técnica, insumos, locais e
estrutura, para que famílias, escolas ou instituições possam plantar e produzir
para consumo e para geração de renda (operação conjunta da CEASA/Campinas,
GDR e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho);

Cooperativas de Trabalhadores – procuram não só despertar o ânimo e a
vocação para o trabalho, como gerar trabalho e renda, resgatando assim a
dignidade humana; em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho já implementou 20 cooperativas nas áreas de:
alimentação, artesanato, reciclagem, costura etc;

Selo de Qualidade Alimentar – identifica e reconhece restaurantes que,
além de se enquadrarem nas normas vigentes para funcionamento, também
fazem trabalho diferenciado entre clientes e funcionários no tema da segurança
alimentar e nutricional; ação conjunta com o GDR e Secretaria Municipal de

Saúde, sendo que 5 restaurantes já receberam esse selo e mais 15 processos
estão em andamento;

Programa Bolsa Família – em parceria com o Governo Federal, representa
uma complementação de renda entregue mensalmente às famílias mais pobres;
ação conjunta das Secretarias Municipais – de Assistência Social e de Educação –
que atende 8.192 famílias/mês, além das 3.177 atendidas pelo Programa de
Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM);

Serviço 0800 (0800 7726544) – funciona em horário comercial e presta
informações gerais sobre o Programa de Segurança Alimentar, atende usuários,
doadores e faz os contatos gerais do COMSEA; este sistema recebe uma média
de 15 ligações diárias.

Projetos em Implementação:
ù Cozinha Pedagógica – para o desenvolvimento de cursos, capacitação

e treinamento na área da Segurança Alimentar;
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ù Projeto “Combate à Desnutrição” – através da implantação do
equipamento chamado “Vaca Mecânica”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O
PROJETO FOME ZERO DE CAMPINAS

As conquistas do Projeto Fome Zero, em Campinas, devem-se, em grande
medida, à participação da SMAS, cujas responsabilidades principais são;

ù Ocupação de uma vaga titular e de uma vaga suplente no Conselho
Municipal de Segurança Alimentar (a representação do Poder Executivo
cabe à Secretária Municipal de Assistência Social);

ù Ocupação de uma vaga titular e de uma vaga suplente no Conselho
Gestor do Banco Municipal de Alimentos;

ù Indicação das entidades que serão beneficiadas pelo Banco Municipal de
Alimentos;

ù Orientações e encaminhamentos do Programa Bolsa Família, feitos com
parceria da SMAS;

ù Cessão de uma sala para o funcionamento Secretaria Executiva do
COMSEA, no 12º Andar do Paço Municipal;

ù Funcionamento do sistema 0800 do Programa Fome Zero do Município
nas dependências da SMAS;

ù Gerenciamento do Fundo Municipal de Segurança Alimentar (FMSA)
executado por servidores municipais ligados à SMAS.

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

O Projeto URB-AL 10 é parte do Programa de Relacionamento de
Mercocidades do Mundo, em articulação entre a União Européia e a Prefeitura
Municipal de São Paulo, sendo os municípios, em geral, convidados a participar
de fóruns, eventos e projetos comuns.

A cidade de Campinas participa em diversos grupos temáticos de
interfaces específicas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) participa da Rede
Temática 10 – Luta contra a Pobreza Urbana – cuja responsabilidade é a
identificação de experiências exitosas em países do mundo e cidades brasileiras,
com o objetivo de criar metodologias consistentes e parcerias em estudos e
aperfeiçoamentos dos trabalhos.
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O Fórum da Rede URB-AL 10 define critérios de participação e oferece a
possibilidade para as diversas cidades se apresentarem como sócias ou
coordenadoras de um projeto.

O Município de Campinas, por meio da SMAS, apresentou, em 2003, o
projeto: “Saber Cuidar – Garantia do Direito da Criança e do Adolescente, em
Situação de Risco Pessoal e Social, a uma Convivência Familiar”, tendo obtido
aprovação em primeira instância, mas não conseguindo aprovação final em
Bruxelas/Bélgica, sede da Rede Mundial.

A SMAS, a partir de fevereiro/2004, vem participando de eventos de
identificação e discussão de projetos de interesse comum, associando-se ao
projeto: “Criação de Indicadores de Avaliação dos Programas de Segurança
Alimentar”, coordenado pelo Município de Piracicaba/SP.

O projeto de Piracicaba foi apresentado e aprovado em primeira instância,
aguardando a aprovação final.

Aprovado o projeto, durante dois anos, a cidade de Campinas fará parte,
como parceira, de um grupo de estudos e trabalho para a criação de indicadores
relativos ao tema especificado acima, com despesas de estudos, pesquisas e
eventos custeados pela Rede URB-AL 10.

CADASTRO ÚNICO MUNICIPAL

O Governo Federal iniciou, em 2000, a elaboração do cadastro único,
baseado em estudos e experiências que demonstravam a necessidade de
efetuar-se um cadastramento unificado de todos os usuários e famílias atendidas
nos programas sociais dos municípios.

A responsabilidade pela organização dos primeiros sistemas de cadastros
foi da Caixa Econômica Federal (CEF).

O Município de Campinas constituiu, em 2002, uma Comissão Municipal do
Cadastro Único (CAD ÚNICO), de caráter técnico, para analisar e organizar as
ações de cadastramento.

A Comissão, constituída por representantes das Secretarias Municipais –
de Assistência Social, de Saúde, e de Educação –, pela empresa Informática de
Municípios Associados (IMA) e Caixa Econômica Federal (CEF), trabalhou
intensamente fornecendo subsídios técnicos para garantir a análise pronta diante
das sucessivas mudanças nos roteiros de preenchimento dos cadastros,
reunindo-se, duas vezes por mês, durante o ano de 2004.

Um dos documentos emitidos pela Comissão, em abril/2004, serviu de
subsídio para discussão, em reunião nacional sobre o tema em Brasília/DF, com
a participação de representantes da SMAS.

Apesar dos esforços de apropriação da metodologia e da recepção dos
interessados para a realização dos cadastros, o trabalho não atendeu às
necessidades do Município de Campinas. Há ainda uma grande demanda de
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dados para migrarem, sendo os recursos humanos e materiais limitados,
inclusive por não haver uma central de controle e de divulgação das informações.

O desafio permanece para 2005, com muita demanda represada.

ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (AFPDPMAS)

As atividades da Frente Paulista se constituem, principalmente, em
reuniões mensais realizadas na cidade de São Paulo, para as quais os Gestores
Municipais de Assistência Social são convidados.

Caracteriza-se como um espaço de troca de informações e manifestação
dos Gestores sobre programas e projetos em andamento, resoluções e medidas
dos diferentes níveis de Governo e debates para reflexões com especialistas
convidados.

Abriu-se também, neste fórum, a participação da Secretaria de Estado de
Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) para informes e debates.

A SMAS, por meio de sua Secretária e de outros profissionais indicados,
participou de todas as reuniões mensais agendadas.

No primeiro semestre de 2004, a SMAS foi convidada a apresentar o
Programa Fome Zero – Campinas, seus projetos e as experiências focadas.

A Secretaria tem representação no Conselho Fiscal da Frente Paulista.
Não houve reunião em 2004.

3.3 - CONTROLE SOCIAL

3.3.1 - CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de suas
atribuições, em 2004, desenvolveu as seguintes atividades/reuniões:

ù Reuniões Ordinárias = 12;
ù Reuniões Extraordinárias = 4;
ù Reuniões da Comissão de Finanças e Orçamento = 13;
ù Reuniões da Comissão de Inscrição e Normas = 12;
ù Reuniões da Comissão de Capacitação = 9;
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ù Reuniões da Comissão de Política e Legislação = 12.

No que se refere ao Plano Plurianual – 2002/2005, o CMAS aprovou em
reunião ordinária, de 14/12/2004, e publicou no Diário Oficial do Município
(DOM), através da Resolução CMAS Nº 72/2004, as seguintes adequações e
inclusões:

ù 9 Entidades Beneficentes de Assistência Social, sendo: 4 de Crianças e
Adolescentes; 1 de Portadores de Deficiência; 2 de Educação Infantil;
1 de Família; e 1 de Moradores de Rua;

ù 9 Programas apresentados pelas Entidades para execução, em 2005,
sendo: 2 de Crianças e Adolescentes, da faixa etária de 7 até 14 anos;
1 de Adolescentes Mulheres Gestantes - abordagem Família;  2 de
Abrigo Crianças e Adolescentes, em situação de Exploração Sexual e
Psicoativos; 2 de Profisionalização; 1 de República; 1 de Crianças e
Adolescentes, em Regime Meio Aberto e Exploração Sexual/Comercial.

O Orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS),
proposto para 2005, foi discutido em reuniões das Comissões – de Finanças e
Orçamento; e de Política e Legislação, do Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS), tendo o Colegiado acompanhado sua audiência pública na
Câmara Municipal de Campinas.

Exerceu o acompanhamento sistemático e a fiscalização ativa de toda a
prestação de serviços e dos recursos aplicados na Rede de Assistência Social no
seu âmbito.

Organizou, por meio da Comissão de Formação e de Comunicação, em
parceria com o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), a SMAS e a
PUC/Campinas, dois eventos temáticos:

ù Seminário: “A Política Nacional de Assistência Social e os Conselhos de
Assistência Social”;

ù Seminário: “O Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)

Campinas tem, hoje, 104 mil pessoas17 com idade igual ou superior a
60 anos, havendo a necessidade de formulação de política pública voltada ao
interesse deste segmento da sociedade.

O Conselho Municipal do Idoso (CMI) é composto por 10 membros titulares
e 10 suplentes, da sociedade civil e poder público, sendo, portanto, paritário, e
tem a responsabilidade de articular e viabilizar a política para a terceira idade.

Durante o ano de 2004, o Colegiado teve, como seu principal desafio, a
reformulação da Lei Municipal Nº 9.965, de 28/12/1998, e seu encaminhamento
aos órgãos competentes para aprovação e votação, regularizando, assim, a
situação jurídica do Conselho Municipal do Idoso (CMI).
                                                  
17 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Outra tarefa importante foi a implementação de cinco pré-conferências que
contaram com o envolvimento da comunidade para avaliação, discussão e
formulação da IV Conferência Municipal do Idoso.

A IV Conferência Municipal teve a participação de 280 pessoas, que
votaram as proposituras para a formulação da Política Pública Municipal para o
Idoso no Município de Campinas.

O III Encontro de Capacitação foi realizado para os Conselheiros, com o
envolvimento dos Delegados (por região) da IV Conferência e teve como objetivo
trabalhar o papel dos Conselheiros, envolvendo pessoas compromissadas e
visando organizar comissões descentralizadas para contribuir no controle social
da Política Pública para o Idoso.

Houve a participação do CMI no Fórum Estadual, que tem a finalidade de
viabilizar a Política Pública para a 3º Idade em nível Estadual.

Elaboração, conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde e outros
parceiros, do protocolo de atendimento para os idosos nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS).

Elaboração de instrumental de aplicação para visitas em Casas de Repouso
para a 3º idade, na ótica de fiscalização de serviços prestados ao público idoso.

Elaboração de planejamento do CMI para 2005.

Orientação e encaminhamento de todas as denúncias que chegaram ao
CMI, ressaltando que foram recebidas, em média, 8 denúncias por dia sobre a
violação de direitos da pessoa idosa.

CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CMADENE)

Durante o ano de 2004, o CMADENE, no cumprimento de suas atribuições
e competências, teve os seguintes avanços:

ù Consolidação como fórum legítimo de discussão acerca dos temas que
envolvem as pessoas com deficiência;

ù Participação em importantes projetos que foram viabilizados, como o
Sistema de Transporte Acessível e o Centro de Referência da Pessoa
com Deficiência (CRPD);

ù Estabelecimento de parcerias, principalmente na área do trabalho,
envolvendo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Ministério
do Trabalho, por meio da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e
Ministério Público do Trabalho.
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Os desafios constituem-se em:

ù Estimular a participação mais ativa e qualificada dos Conselheiros;
ù Aprofundar a intersetorialidade com as Secretarias Municipais – de

Educação, e de Cultura, Esportes e Turismo;
ù Alterar a lei consolidando o caráter deliberativo do CMADENE.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM)

A constatação do pouco conhecimento sobre o “papel do Conselho” e da
questão do gênero, por um número expressivo de Conselheiras, definiu a
programação realizada no primeiro ano de gestão, que constou de palestras e
subsídios com o objetivo da formação política e de gênero às mulheres. Alguns
dos temas desenvolvidos foram:

ù Políticas Públicas e o papel do CMDM;
ù Feminismo: correntes e bandeiras de luta;
ù O que é Gênero?;
ù Violência de gênero e o modelo de intervenção da Casa Abrigo;
ù Participação Popular, Controle Social e o Papel do CMDM;
ù Direitos, Sexualidade e Saúde das profissionais do sexo;
ù Políticas Públicas de Gênero e a Legislação de Campinas.

Concomitantemente a essa formação, foram realizadas outras atribuições
do Conselho, entre elas a de fiscalização do poder público na realização das
políticas públicas para as mulheres. Nesse sentido, em parceria com a
Coordenadoria da Mulher e com outras entidades, foram implementadas várias
atividades, como:

ù I Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres;
ù Fórum Estadual que discutiu e elaborou a lei que criou o Consórcio ou

Termo de Cooperação, entre os municípios, para um melhor
acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica;

ù Visita à Casa Abrigo SARA-M, com identificação de algumas
dificuldades, encaminhadas para resolução em reunião com
representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social;

ù Prestação de Contas das Vereadoras Maria José da Cunha e Delegada
Teresinha, que, convidadas pelo Colegiado, expuseram as leis que
elaboraram e as atividades que realizaram de interesse das mulheres;

ù Convite às Coordenadoras do CEAMO e da Casa Abrigo SARA-M para
uma explanação sobre suas atividades;

ù Visita à Maternidade de Campinas para conhecer o Projeto “Campinas
Cidade-Mãe”;

ù Entrega de carta e visita ao Presidente da Câmara e aos líderes de
bancada, para solicitar a criação da “Comissão Permanente da Mulher
na Câmara”. Esta iniciativa justifica-se pela constatação de pouca
vontade política na indicação de Vereadores para participarem da
Comissão. Uma lei de iniciativa da Vereadora Maria José Cunha
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regulamenta a Comissão, foi votada e aprovada em fevereiro/2004,
mas, até o atual momento, não foi constituída;

ù Elaboração de lei de “Reestruturação do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher”.

Participação em vários eventos, entre eles destacam-se:

ù Comemorações do 8 de março – Dia  Internacional da Mulher;
ù Grito dos Excluídos;
ù Comitê da Marcha Mundial de Mulheres;
ù Assembléias do OP – segmento Mulher;
ù Congresso Nacional de Conselhos Municipais e Estaduais – convocado

pela Secretaria Nacional Especial da Mulher - Brasília 2003;
ù Conferência Estadual de Mulheres

Foram realizadas, em parceria com outras entidades:

ù Palestra sobre gênero, com a escritora Rose Marie Muraro;
ù Seminário sobre “Tráfico de Seres Humanos”, com a jornalista Priscilla

Siqueira. Deste seminário surgiu Grupo de Trabalho constituído por
varias entidades para trabalhar o tema;

ù Seminário “Cidadania e Sexualidade da Mulher com Deficiência”.

Dificuldades enfrentadas:

ù Restrita participação das Conselheiras, principalmente nesse último
semestre, não só nas reuniões do CMDM, como em atividades de
interesse das mulheres;

ù A lotação de uma Secretária Executiva para o CMDM, com melhor
formação e com redação própria.

O grande desafio é a concretização da lei que reestrutura o CMDM. Na lei
que criou o Conselho, as Conselheiras são indicadas pelas entidades. No entanto,
muitas entidades não se preocupam em encaminhar  representantes que tenham
conhecimento sobre as “questões da mulher” ou “direitos das mulheres”, e ainda
suas representantes não se sentem com responsabilidade de levar para a
instituição as resoluções do CMDM, ficando deficitária a participação dessas
Conselheiras.

Essa questão foi intensamente discutida nas reuniões do CMDM e foi
tomada a decisão de elaborar uma lei (já enviada à Câmara Municipal e aprovada
em dezembro/2004) que reestruturasse a composição e o funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
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A partir de 2005, as Conselheiras não serão mais indicadas pelas
entidades, mas eleitas na Conferência Municipal de Políticas Públicas para as
Mulheres.

Esta é uma contribuição importante para que o CMDM se torne mais
democrático e forte na luta pelos interesses das mulheres.

CONSELHOS TUTELARES

Os dois Conselhos Tutelares existentes em Campinas, apesar de
vinculados institucionalmente ao Gabinete da Prefeita Municipal, por delegação
se relacionam organizacional e administrativamente com a Secretaria Municipal
de Assistência Social (SMAS).

Assim, durante o ano de 2004, de janeiro a outubro, a Secretária de
Assistência Social designou uma Assessora Técnica para a garantia do contato
direto com os dois Conselhos.

A SMAS disponibilizou uma equipe administrativa, incluindo a funcionária
que exerce o papel de Coordenadora da sede, e toda a estrutura de
funcionamento e assessoria, como preconiza a lei de criação dos Conselhos.

Durante o ano de 2004, após a experiência de 2003, foi assegurado um
padrão de relacionamento mais próximo, porém ainda se faz necessário
organizar a gestão dos Conselhos de forma a garantir que as informações e
dados sobre a realidade de violação de direitos de crianças e adolescentes de
Campinas sejam repassados ao CMDCA ou a grupos de estudos e comissões de
trabalho. O objetivo é que estas informações se transformem em subsídio para
resolução e medidas de trabalho para a rede de serviços com crianças e
adolescentes.

Este processo tem se mostrado lento e gradual, ainda aquém das
necessidades do público-alvo.

O número de atendimentos é significativo, contudo há dificuldades em
criar espaços para discussão dos desafios apresentados aos Conselheiros e
formas factíveis de solução daqueles de maior incidência.

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(CMDCA)

Foram realizadas reuniões semanais ordinárias e extraordinárias do
Colegiado e Diretoria Executiva. Outras atividades importantes foram:

ù Realização do I Seminário sobre a Lei do Adolescente Aprendiz, com
discussão e elaboração da Resolução Nº 13/2004;

ù Articulação e reuniões entre CMDCA e SMAS e executores de medidas
sócio-educativas para discussão dos termos e forma de supervisão do
convênio com a FEBEM;
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ù Criação do GT – Enfrentamento e Combate à Exploração Sexual
Infanto-Juvenil e acompanhamento do Programa Rotas Recriadas;

ù Envolvimento e participação em reuniões realizadas pelo CMDCA, em
conjunto com a Câmara Municipal, que abordaram a temática da
Redução da Maioridade Penal;

ù Reuniões junto à FEBEM/SP, com as executoras de medidas sócio-
educativas e a SMAS, para discussão dos Termos de Convênios e
negociação das parcelas, em atraso, do Programa RESGATE;

ù Realização das ações de reordenamento dos Abrigos, em consonância
com a resolução que dispõe sobre abrigamentos;

ù Reuniões com a FEBEM, executores de medidas sócio-educativas, SMAS
e outros interessados, para discussão da implantação do programa de
semiliberdade e unidade de internação na Região Metropolitana de
Campinas (RMC);

ù Realização do VI Seminário de Abrigos, abordando o tema: “Família
como Direito”;

ù Participação no Fórum Inter-Conselhos;
ù Acompanhamento e apoio institucional aos eventos que abordaram a

temática das famílias acolhedoras;
ù Envolvimento e acompanhamento da campanha, liderada pelo GEACA,

do 1% (pessoas jurídicas) e 6% (pessoas físicas) do Imposto de Renda
(IR) devido, para captação de recursos ao FMDCA.

3.3.2 - RELACIONAMENTO ENTRE O CMAS, A SMAS,
O FMAS E AS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES

PRESTADORAS DE SERVIÇOS SOCIAIS

AS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS SOCIAIS

Em 2004, a SMAS iniciou uma nova modalidade de relacionamento com o
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), através da representante da
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Secretaria para acompanhamento e suporte na área de Finanças e Orçamento,
em conjunto com a coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social
(FMAS), procurando encaminhar ao CMAS dados com a maior clareza possível.

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

Esses procedimentos - Orçamentários, Financeiros e Contábeis – passaram
a integrar o FMAS a partir de 2004, garantindo a Gestão Plena dos Recursos, no
referido Fundo. Campinas, e todos os demais municípios brasileiros, com exceção
de Belo Horizonte e Porto Alegre, até 2003, faziam constar no FMAS, os valores
de dotações com recursos vinculados e as destinações à Rede Executora dos
recursos do Tesouro Municipal, para o Programa de Garantia de Renda Familiar
Mínima (PGRFM) e para o co-financiamento, contabilizado como Subvenções
Sociais.

Segundo instrução da Comissão Intergestora Tripartite (CIT), e orientação
formal do Governo do Estado de São Paulo, essa nova formatação do Orçamento
Público, para a Assistência Social, discrimina as despesas das ações finalísticas
no FMAS, especialmente para o eixo Criança e Adolescente, onde, além do
custeio e investimento, também contém as despesas com pessoal e encargos.
Trata-se de um grande avanço na avaliação do Gestor e do Colegiado do CMAS.

3.3.3 - DELIBERAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Durante o ano de 2004, houve continuidade da execução das deliberações
da V Conferência Municipal de Assistência Social, conforme aponta o Relatório da
Comissão de Formação e Comunicação do CMAS.

As deliberações desta Conferência estão relacionadas abaixo e a avaliação
da Comissão reproduzida com destaque (negrito):

EIXO – GESTÃO E ORGANIZAÇÃO:

Mudança de paradigma - Assistencialismo para Direito:
ù As práticas assistencialistas e clientelísticas continuam

predominando. No entanto, há avanços nos enunciados e na
legislação. A análise da Profª. Ivanete Boschetti demonstra, com
clareza, essa contradição entre a originalidade e o
conservadorismo existente na Política de Assistência Social;

Descentralização em todas as instâncias:
ù A regulamentação da ação descentralizada, com matricialidade

na família, está em processo de implementação através do
SUAS;

Garantia de benefícios – Benefício de Prestação Continuada (BPC) –
autonomia do usuário:

ù O BPC, enquanto universalização de direitos, atendeu aos
princípios e objetivos, porém, enquanto autonomia, necessita
avançar;

Presença da Assistência Social nos momentos de fragilidade e
vulnerabilidade social:

ù O sistema de rede intersetorial necessita uma maior efetivação.
O SUAS deve contribuir para uma melhoria desse sistema;

Previsão para atendimento dos mínimos sociais, priorizando demandas de
inclusão e proteção da população:

ù A inclusão foi atingida de forma parcial, há ainda grande
demanda excluída do acesso aos serviços e programas da
Assistência Social;

Serviços especializados de qualidade:
ù Distância entre as propostas de geração de renda e a sua

execução e integração;

Maior adequação das Organizações Não Governamentais (ONG’s) aos
Planos Municipais de Assistência Social:

ù Necessidade das ONG’s cada vez mais se adequarem às
prioridades estabelecidas nos Planos Plurianuais de Assistência
Social e na Política de Assistência Social.
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DESAFIOS:

Divulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), pois há falta de
conhecimento a respeito da lei pelos usuários e profissionais:

ù O grande desafio – Mudança de Paradigma: Assistencialismo
versus Direito;

ù Ampliação da Participação Popular;

Ampliar o número de programas e a capacidade de atendimento para
pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, PPDNE, geração de renda e
cursos profissionalizantes:

ù Previsão de ampliação de recâmbio e oficinas de geração de
renda em 2005;

ù Implementação da Casa de Transição para moradores de rua em
2005;

ù Ampliação da meta do PETI em 2004;
ù Implantação do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência

(CRPD);
ù Instalação de Banco de Intérpretes para Surdos;
ù Capacitação de funcionários e profissionais para linguagem de

sinais básicos foi iniciada em 2004;
ù Ampliação de cursos profissionalizantes e de geração de renda:

grupos associativos, feiras solidárias e cooperativas;

Inclusão do segmento morador de rua, que não tem endereço fixo, no
Benefício de Prestação Continuada (BPC):

ù Política e ações mais efetivas e inclusivas para o morador de
rua, e priorização de projetos de geração de renda.

PROPOSTAS:

Os programas compensatórios e focalizados devem estar incluídos em
programas universais, de forma a não fragmentar as ações:

ù Os programas compensatórios devem ser transformados em
programas universais de emancipação social;

Criação de alternativas de moradia para o segmento das Pessoas
Portadoras de Necessidades Especiais (PPDNE), para adolescentes em situação
de vulnerabilidade social, moradores de rua e/ou em situação de rua:

ù Propostas de políticas sociais integradas;
ù Inclusão de propositura na Política Municipal de Habitação aos

portadores de deficiência;

Criação da Delegacia da Família; Criação da Delegacia do Idoso;
Fortalecimento das Delegacias Especiais, implantando equipe interdisciplinar para
atendimento familiar, articulando-se com a rede externa:

ù Ampliação da discussão para outras políticas sociais;
ù Realização de visitas às Delegacias existentes;

Ampliação dos recursos humanos na área da Assistência Social:
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ù A ampliação de recursos humanos, na Secretaria Municipal de
Assistência Social foi implementada através dos recursos do
Orçamento Participativo (OP) e da própria SMAS;

Maior participação do usuário, com o incentivo da autonomia e da auto-
estima:

ù Ainda é muito tímida a participação do usuário da Assistência
Social. É necessário um avanço significativo dessa participação;

Criar Centro de Vivência para Idosos, intensificando a atenção a idosos
dependentes:

ù O Centro de Vivência do Idoso tem verba em processo de
discussão, a ser destinada pelo Orçamento Participativo (OP);

Ampliação do Programa de Núcleos de Crianças e Adolescentes no
Município:

ù A ampliação do Programa de Núcleos, no Município, teve
aprovação pelo OP para a construção de 4 Núcleos em 2005;

Articulação com a Câmara Municipal para a criação de Lei que incentive
empresas da região à contratação de moradores locais:

ù Ainda não foi contemplada;

Criação de disciplina, no Ensino Fundamental, que trabalhe as Leis, como:
o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), entre outras:

ù Discussão dessa propositura na Secretaria Municipal de
Educação para que seja trabalhado o conteúdo das leis referidas
nas escolas da rede;

Criação de um “Guia do Cidadão” para divulgação dos equipamentos e
projetos da Assistência Social, desenvolvidos em cada região:

ù Os materiais de divulgação dos equipamentos e dos programas
da Assistência Social são:

 Folder:
« Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social;
« Orientação sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC);
« Pró-Rendas
« Centro de Apoio à Mulher Operosa (CEAMO);
« Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD);

 Site (que reformulado contém os seguintes itens):
« Estrutura da SMAS;
« Diretrizes da SMAS;
« Plano Plurianual de Assistência Social (PPAS);
« Relatórios de Gestão 2001, 2002 e 2003;
« Rede de Atendimento;
« Conselhos;
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« BPC: Orientação e  Formulários.

Efetivar a rede informatizada das Organizações Não Governamentais
(ONG’s) e Organizações Governamentais (OG’s) em Campinas:

ù A rede informatizada, das OG’s e ONG’s, ainda não foi efetivada;

Garantia do passe-desemprego, habitação e transporte gratuito para as
Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PPDNE):

ù O transporte gratuito existe e está regulamentado em Lei
Municipal;

Divulgar e fazer cumprir a Lei do transporte interestadual para as Pessoas
Portadoras de Necessidades Especiais (PPDNE):

ù Discussão dessas deliberações no CMADENE;
ù Propostas:
´ Realização de um seminário entre os Conselhos que funcionam

na “Casa dos Conselhos”;
´ Representação do CMADENE, no CMAS, conforme proposituras

da rede de ONG’s;

Censo da população de rua, uma vez que foi conseguida uma verba de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do Orçamento Participativo (OP), do exercício de
2001, que foi repassada para a elaboração do Mapa da Exclusão/Inclusão:

ù A destinação de verba para cumprir a determinação não foi
garantida em 2002. Em 2004, foi feito um esboço de
levantamento, sugerindo a participação de alunos da
PUC/Campinas, o que não foi operacionalizado por falta de
recursos;

No Benefício de Prestação Continuada (BPC) garantia de melhor estrutura
para atendimento dos beneficiários, descentralizando os serviços:

ù As informações sobre o BPC estão descentralizadas nas
Coordenadorias Regionais da Secretaria Municipal de Assistência
Social e nos Centros de Saúde;

ù Acordo de parceria entre Prefeitura Municipal de Campinas e a
Previdência Social prioriza o atendimento ao usuário do BPC.

EIXO – FINANCIAMENTO:

Todas as determinações foram aprovadas e efetivadas, sendo
consideradas como avanços conquistados.

DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS:

Aumento do Orçamento para a área da Assistência Social com, pelo
menos, 5% do Orçamento Municipal:

ù Embora tenha havido ampliação do orçamento em nível
municipal, não atingiu o índice de 5%. Há necessidade de
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incremento, colocando a Assistência Social no patamar
condizente com o status adquirido ao compor o tripé da
Seguridade Social;

Ampliação de programas de geração de trabalho e renda:
ù Ampliação do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima

(PGRFM);
ù Implementação de projetos da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Econômico e Trabalho;

Implementação de benefícios eventuais:
ù Não foram implementado, no Município, os Auxílios – Natalidade

e Funeral;

Revisão dos critérios para a concessão do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), especialmente para as Pessoas Portadoras de Necessidades
Especiais (PPNE):

ù Discussão agendada para fevereiro/2005;

Implementação do Comando Único das ações de Assistência Social no
Município:

ù Resolução do CMAS sobre verbas parlamentares;

Garantia de recursos para implantação do projeto de Ação Comunitária:
ù Realizada através do Orçamento Participativo (OP) e recursos

da própria Secretaria.

PROPOSTAS:

Encaminhamento ao então Ministério da Assistência Social de proposta
para prestação de contas global, sem detalhamento dos repasses efetuados pelas
esferas estadual e federal, através de relatórios aprovados pelo Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS):

ù Ainda não efetivada;

Fortalecimento para votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC),
que tramita no Congresso Nacional, para a destinação de, no mínimo, 5% dos
orçamentos de cada uma das três esferas de governo às ações de Assistência
Social:

ù Encaminhamento para a Conferência Estadual e, em caráter de
prioridade, na Conferência Regional;

Garantia de repasse da totalidade dos recursos Federais e Estaduais para a
Assistência Social, fundo a fundo, com pontualidade:

ù Repasse efetivado;
Maior publicização na aplicação dos recursos da Assistência Social para

garantir total transparência:
ù Efetivada;

Elevação da renda per capita, para cálculo da concessão do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), para um salário mínimo:
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ù Efetivada;

Ampliação de investimentos e  garantia de custeio para a área da Criança
e do Adolescente:

ù Efetivada;

Que as Políticas Sociais potencializem programas universais de
atendimento aos migrantes e/ou itinerantes, não incluídos nos programas
sociais, com articulação na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e com
intersetorialidade das demais Políticas Sociais:

ù Programa Recâmbio Referenciado, operacionalizado por OG e
ONG’s;

ù Implementação de Grupos Operacionais na Rua;
ù Realização de Oficinas de Geração de Renda;
ù Criação do fórum das entidades envolvidas e moradores na rua

que participam de encontros regionais;

Revisão dos valores per capita de todos os programas da rede executora
constantes do Plano Plurianual de Assistência Social (PPAS), para atendimento
das necessidades dos cidadãos:

ù O SUAS deve regulamentar esta questão, conforme observação
no  conteúdo do material divulgado pela Secretaria Nacional de
Assistência Social (SNAS);

Alteração da idade – de 67 para 60 anos – para os idosos ingressarem no
programa do Benefício de Prestação Continuada (BPC), com a garantia de
recursos orçamentários e revisão dos critérios para a concessão do BPC às
Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PPDNE):

ù Efetivada;

Desenvolvimento de Políticas Universais que garantam renda mínima, de
forma integrada, nas três esferas de governo:

ù Unificação dos recursos – Bolsa Família;

Garantia de total aplicação de gestão plena dos recursos, da área da
Assistência Social, no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS):

ù Efetivada;

Destacar da Comissão de Orçamento e Finanças, do Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), uma Sub-Comissão fiscal, composta por Conselheiros,
com a garantia de paridade:

ù Efetivado;

Garantia que os recursos das emendas parlamentares, da esfera federal,
sejam repassados para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e que a
legislação estadual, a este respeito, seja cumprida:

ù Resolução CMAS Nº 62, de 04/11/2004;

Dispensar a exigência de Certidão Negativa de Débito (CND) para que
ocorra o repasse de recursos Federais e Estaduais para a área da Assistência
Social,  como já acontece com a Saúde e a Educação:
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ù Em parte já alcançado;

Garantir o cumprimento do artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), que trata do benefício eventual nos níveis federal e estadual, para a
aplicação, pelo Município, da regulamentação do Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS):

ù Não efetivado pelas instâncias de competência;

Revisão dos critérios para a concessão do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), especialmente para as Pessoas Portadoras de Necessidades
Especiais (PPDNE):

ù Continuidade do trabalho para revisão dos critérios; não houve
avanço nesse segmento.

Um Avanço Significativo, Constituindo um Marco Histórico, foi o de:

Rompimento da condição de assistencialismo, caridade e benesse para a
condição de direitos assegurados constitucionalmente:

ù Discussão permanente através de formação continuada e
avaliação das ações;

Presença da Assistência Social nos momentos de fragilidade e
vulnerabilidade social:

ù Essas deliberações se contradizem, sendo que a Deliberação 11
reduz a ação da Assistência Social exclusivamente à
vulnerabilidade quando o marco de avanço é a cultura dos
direitos sociais;

Maior garantia dos mínimos sociais para a população em situação de risco
social:

ù A questão dos mínimos sociais é contraditória em relação à
cultura dos direitos sociais.

EIXO – CONTROLE SOCIAL:

Transformação da lógica da concessão do per capita para a lógica social da
inclusão, do direito e da justiça social, com a avaliação social e médica estendida
à equipe do Sistema Único de Saúde (SUS):

ù Continuidade do processo de luta para efetivação;

Redução da idade de inclusão de 67 para 60 anos e o aumento do valor do
benefício, nas instâncias federal e municipal:

ù Efetivada;
Efetivação das propostas apontadas pelo Conselho Nacional de Assistência

Social (CNAS):
ù Efetivadas;

Criação, por meio de Lei Municipal, dos Conselhos Regionais de Assistência
Social; Criação de Conselhos Regionais, na área de Assistência Social, com
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composição de 50% de usuários, 25% do poder público e 25% de trabalhadores
da área:

ù Ainda não efetivada, porém na avaliação de Coordenadorias
Setoriais da SMAS, são indicados como desafios para 2005;

Criação ou ampliação de Comissões de Gerenciamento nos equipamentos
sociais com a participação dos usuários:

ù Efetivada;

Criação de Conselhos nas Organizações Não Governamentais (ONG’s),
vinculando o recebimento de recursos: no caso da Organização Não
Governamental (ONG) não efetivar seu Conselho, ficaria impedida de receber
recursos:

ù Ainda não discutida com a rede;

Criação ou ampliação de Comissões de Gerenciamento paritárias,
garantindo a participação dos usuários nos equipamentos sociais, ou seja, nas
Organizações Governamentais (OG’s) e Organizações Não Governamentais
(ONG’s) conveniadas junto às Secretarias Municipais – de Assistência Social, de
Educação e de Saúde:

ù Efetivado um processo de discussão para a implementação de
Comissão de Pais; de gerenciamento na rede de ONG’s referente
ao processo de educação infantil desenvolvido pelas Secretarias
Municipais – de Educação e de Assistência Social;

Os Conselhos Locais e Comissões de Gerenciamento devem ser paritários
– 50% de usuários, 25% do poder público ou de entidades e 25% de
trabalhadores da área:

ù Esta deliberação deve ser colocada como uma prioridade do
Município na direção da descentralização, da ampliação, da
participação, do controle social e no atendimento, que tem como
matriz a territorialidade;

Seminário nos bairros para trabalhar a temática da Assistência Social,
onde houver maior concentração da população:

ù Realização de discussões sobre a Política Municipal de
Assistência Social nas plenárias do Orçamento Participativo:
Temática da Assistência Social;

Participação efetiva de todos os atores da Assistência Social na discussão,
elaboração e divulgação do Mapa de Exclusão/Inclusão Social (MEIS):

ù Não foi realizada;

Maior sensibilização e discussão com o sistema de transportes, seus
operadores, Ministério Público e toda a população, para garantir acessibilidade e
mobilidade no transporte do portador de necessidades especiais e idosos:

ù Demanda efetivada através de recursos do OP;

Garantia de efetividade do transporte gratuito para o portador de
necessidade especial e do portador do HIV:
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ù Foi efetivada para o portador de necessidades especiais. Quanto
ao portador de HIV está condicionado às necessidades do
tratamento. Existe uma solicitação dos usuários para que seja
definida uma cota mensal, segundo informações do Serviço
Social do Ambulatório Municipal DST/AIDS;

Garantia do controle popular pelos atores da Assistência Social na
destinação dos recursos financeiros:

ù Estão em funcionamento os Conselhos de Controle Social e
Comissões de Gerenciamento;

Garantia da coesão da política técnico-financeira, nas três esferas de
governo, na implementação e/ou no fomento do processo de monitoramento da
Assistência Social:

ù Garantia de continuidade do processo de monitoramento com
financiamento nos três níveis;

No cumprimento da Lei, referente à colocação profissional do portador de
necessidades especiais, é necessário que esteja presente um técnico qualificado
para o atendimento específico do candidato:

ù Proposta a ser discutida pelo Conselho específico.

As deliberações da V Conferência Municipal de Assistência Social  têm sido
gradativamente consideradas e implementadas na elaboração e execução do
Plano Plurianual de Assistência Social, como foi demonstrado na descrição
realizada.

No eixo – Financiamento, a maior parte das deliberações foram
efetivadas. No entanto, só algumas deliberações foram implementadas
referentes ao eixo – Controle Social.

Para o avanço da participação descentralizada e ativa é necessário que o
CMAS invista,  através de discussões e encaminhamentos, no cumprimento das
deliberações desta Conferência, tendo como referência a Política Nacional de
Assistência Social e o SUAS, cujos conteúdos apontam para a necessidade de um
avanço significativo no eixo – Controle Social.

3.4 – IMPACTO SOCIAL

Os Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes (NCCA’s)            
estão localizados nos bairros das cinco regiões do Município, atendendo
1.300 crianças e adolescentes, são referência para a comunidade, na medida
em que, 100% das crianças e adolescentes foram inseridos na rede educacional,
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com acompanhamento e melhoria no desempenho escolar. O trabalho de grupo
desenvolvido com as famílias, por profissionais de Serviço Social e Psicologia,
tem importante impacto na vida das famílias e da comunidade.

A rede não governamental atende 10.890 crianças e adolescentes,
em 53 entidades assistenciais, também distribuídas nos vários bairros de
Campinas.

A rede de apoio sócio-educativo atende às crianças, de 0 a 6 anos, em co-
financiamento pelas Secretarias Municipais – de Assistência Social, e de
Educação –, visando redução no déficit de vagas para esta faixa etária. Foram
atendidas 4.517 crianças, nas 40 entidades assistenciais.

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ampliou em
110 vagas, sendo financiado por uma bolsa de R$ 40,00 (quarenta reais),
encaminhada pelo Governo Federal, e complementada com recursos no valor de
R$ 140,00 (cento e quarenta reais), pelo Governo Municipal, totalizando uma
bolsa de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Do total de crianças e adolescentes
(220), 90% deixou o trabalho infantil; 100% inseriu-se na rede escolar, com
freqüência monitorada, garantindo o desempenho escolar e a inclusão de
100% em trabalho sócio-educativo (jornada ampliada).

Implementação do serviço abordagem e referenciamento – Serviço de
Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação Especial (SACASE) – com
509 abordagens na rua; 75 denúncias atendidas;107 famílias referenciadas e
atendidas com a Bolsa Família (PETI e Convivência e Cidadania); 99 famílias
atendidas sem bolsa; 93 encaminhamentos realizados.

Ampliação do serviço sócio-educativo em meio aberto – SACASE – para
mais 28 adolescentes e 27 famílias, que recebem 20 bolsas, do Programa
Convivência e Cidadania, resultando em 100% de inclusão na escola. Também
8 adolescentes foram inscritos no Programa Jovem Trabalhador; 6 adolescentes
foram inscritos no Programa de Aprendizagem, Lei Nº 10.097, sendo que 62%
das famílias aderiram ao Programa.

O CMPCA encaminhou 7 crianças e adolescentes abrigados para o
Projeto Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente
(SAPECA) – famílias acolhedoras.

O Programa de Apadrinhamento Afetivo conta com 57 famílias
cadastradas e 14 crianças apadrinhadas.

Foram atendidos, nas oficinas internas da Reintegração de Grupos de
Adolescentes através do Trabalho Educativo (RESGATE), 140 adolescentes,
atingindo o percentual de 80% de adesão. A produção de bens culturais (filmes
e peças teatrais) pelos adolescentes participantes das oficinas, foi ofertada à
comunidade através de atividades e eventos, caracterizando uma nova Prestação
de Serviços à Comunidade (PSC).
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Articulação do Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente
(CMPCA) para a implantação da Lei Nº 10.097, garantindo a execução, no
Município, pela Resolução N° 13/2004, do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA).

Atendimento a mulher, em especial àquela vítima de violência, através de
oficinas descentralizadas.

Assinatura de Termo de Consórcio entre os municípios de Campinas e
Araraquara, para encaminhamento de mulheres, em risco de morte, a outras
cidades do Estado de São Paulo.

Implementação dos serviços do Centro de Referência da Pessoa com
Deficiência (CRPD), uma referência para a comunidade, tanto para os usuários,
quanto para profissionais e pesquisadores da temática pessoa com deficiência.

Atendimento mensal de 2.747 crianças e adolescentes com deficiência,
em 17 entidades assistenciais especializadas.

         O Programa Quebrando o Silêncio destaca-se na implementação das
seguintes ações: finalização do fluxograma do atendimento aos casos de
Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes (VDCCA); elaboração da
ficha de notificação aos casos de suspeita ou confirmação da VDCCA, em parceria
com o Programa Rotas Recriadas, a realização da 1ª Turma de Capacitação do
Programa Rotas Recriadas atingindo 108 profissionais e a implantação do
Centro de Convivência 24 horas.

Acompanhamento a sentenciados de penas ou medidas alternativas de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Elaboração de protocolo de funcionamento das Casas de Longa
Permanência para Idosos – Leis Municipais Nº 10.741 e Nº 11.619 –, e visitas a
135 casas, numa ação intersetorial envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde.

Atendimento mensal de 203 idosos, em 8 Abrigos da rede não
governamental, e 497 idosos em meio aberto.

Realização de Orientação e Apoio Sócio-Familiar em 25 entidades da
rede não governamental e em todos os serviços descentralizados da rede
governamental, oferecendo espaços de escuta às famílias vulnerabilizadas.

Atendimento anual a 2.912 famílias do Programa de Garantia de Renda
Familiar Mínima (PGRFM), com referenciamento  nas reuniões intersetoriais.

Colocação, no mercado formal de trabalho, de cerca de 300 pessoas pelo
Balcão de Empregos.

Inserção de 60 empreendedores no Pró-Rendas.

Passe-Desemprego para 1.886 usuários.
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Atendimento aos usuários moradores de rua e migrantes nos Serviços da
rede governamental e em 4 entidades assistenciais da rede não
governamental.

Implantação do Projeto Recâmbio, responsável por retorno de moradores
de rua aos locais de origem.

Cursos Profissionalizantes, articulados pelos Centros de Formação para o
Trabalho e Cidadania (CFTC’s), para a população com ênfase na organização de
grupos de geração de renda e cooperativas. Nesta área, temos também
17 entidades assistenciais que desenvolvem cursos.

Implementação das microrregiões; criação de mais uma na região
Sudoeste e continuidade e aprofundamento das reuniões intersetoriais.

Criação de 18 comissões de gerenciamento em equipamentos sociais,
oportunizando a participação e melhoria na gestão.

Revisão da 4ª etapa do Benefício de Prestação Continuada (BPC), com
entrevistas domiciliares a 243 idosos e 195 pessoas com deficiência.

Maior transparência dos Fundos e Conselhos e implementação da
Coordenadoria Setorial de Controle de Fundos.

Aumento do orçamento da Assistência Social, atingindo, em 2004, o valor
de aproximadamente 44 milhões de reais.

É necessário ao finalizar, reafirmar algumas considerações sobre o
processo de trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS),
responsável pelo desempenho e impacto social produzido.

O compromisso e a proposta de intervenção estratégica da Secretaria
Municipal de Assistência Social evidenciam-se na metodologia de
Ação Comunitária, centrada na Intersetorialidade, na Articulação em Rede
e na Participação Popular.

Os atores sociais que realizam as políticas públicas fundamentadas no
direito social, não podem executá-las isoladamente, todos são co-responsáveis
na implementação de decisões e respostas às demandas sociais coletivas.

O reconhecimento da cidadania como direito implica em adotar programas
e estratégias de ação voltadas ao fortalecimento emancipatório, ou seja,
empoderamento das pessoas, autonomia de grupos e das populações que são
alvo das ações públicas.

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

Nesta direção, o trabalho estabelece parcerias estratégicas, reconhece a
importância de estar articulado com a rede pública de serviços, sempre numa
relação de interdependência e complementaridade.
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A metodologia de gestão social necessita ter claros os indicadores sociais
que mensuram as ações, o planejamento e a avaliação. Assim, a metodologia se
constitui num instrumento para medir eficiência, eficácia e efetividade dos
resultados.

Houve, em 2004, significativos avanços na construção de referenciais de
indicadores sociais, com a criação de sistemas de monitoramento e avaliação
para o aprofundamento da análise operacional das políticas públicas.

Os impactos sociais demonstram conquistas que se concretizam em
serviços públicos indispensáveis à garantia de direitos, representando o
compromisso da Política de Assistência Social na construção de uma sociedade
justa e  solidária.

FONTES

ù Plano Plurianual de Assistência Social – 2002/2005;
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Municipal de Assistência Social – Comissão de Formação e Comunicação do
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) – 2004;

ù Relatório de Gestão – 2003;

ù Relatório de Monitoramento e Avaliação – Coordenadoria Setorial de
Avaliação e Controle (CSAC) – 2004;
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