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Desenvolvimento
Social
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado
A Coordenadora de Políticas sobre Drogas Designa Comissão Especial de Licitação destinada para a realização dos trabalhos inerentes ao Leilão 01/2017, para a venda dos bens móveis
do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, colocados sob custódia
do estado de São Paulo, derivados de apreensões do crime de
tráfico ilícito de drogas, nos termos do referido Convênio de
Cooperação 2/2017, conforme processo SEDS 424/2017.
A Comissão Especial de Licitação será composta por:
Membros da Comissão Estadual para Assuntos referente a
Bens apreendidos do Tráfico de Drogas – COMBAT e Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD:
Entre os membros da Comissão Estadual para Assuntos
referentes a Bens Apreendidos do Tráfico de Drogas – COMBAT,
da Secretaria do Desenvolvimento Social, designo CARLA REGINA DA CONCEIÇÃO SILVA E SANDRA REGINA DE FARIA BARROS
e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD da
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, HAILTON
DOS SANTOS DA SILVA e WILLANE OLIVEIRA DA SILVA, sob a
minha presidência, para acompanhar, promover e autografar
os atos necessários a serem produzidos na data da realização
do Leilão previsto para 6 de dezembro de 2017, no município
de Valinhos/SP.
A Comissão Especial de Licitação terá vigência até quinze
meses, data limite para concretização do objeto.

CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Comunicado
Aprovada
6ª Reunião Ordinária do Conseas/SP em 2017
Ata da Reunião de 11-07-2017
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às
nove horas, na sede do CONSEAS/SP, situado na Rua Guaianases,
1.058 - São Paulo, capital, realizou-se a sexta reunião ordinária
do Conselho, neste ano de 2017, coordenada pela presidente
Rita de Cássia Quadros Dalmaso. A presidente cumprimentou a
todos os presentes, e abriu os trabalhos desta reunião fazendo a
primeira convocação às 9h, e a segunda às 9h30. Estiveram
presentes os (as) conselheiros (as) representantes da Sociedade
Civil: Adriana Aparecida da Silva Vieira (titular) e Marcos Muniz
de Souza (suplente), ambos representantes de Entidades de
Assistência Social II; Elaine Cristina dos Santos (titular), do segmento Idoso; Ester Rosenberg Tarandach (titular), do segmento
Pessoa com Deficiência; Magali Pereira G. Basili (titular), da
Frente Paulista de Dirigentes Públicos Municipais; Natanael de
Jesus Oliveira (suplente na titularidade devida a ausência justificada do titular), do segmento Criança e Adolescente; Nicole
Marianne Hoedemaker (titular), da Área Patronal; Pedro de Paiva
(titular), da Área Jurídica; Neiva dos Santos Cunha (suplente na
titularidade devido à ausência justificada da titular), de Entidades de Assistência Social I; Silvana Ap. de Moura Bonfim (titular)
e Alexandre Donizetti Finotti (suplente), ambos de Entidade de
Assistência Social; Susana Aparecida Lopes Machuca (titular), de
Universidades Particulares; e Valéria Cristina L. Princz (suplente
na titularidade devido à ausência justificada do titular), da
Categoria dos Profissionais de Assistência Social. Os do Poder
Público: Ana Maria Goes Kuhlmann (suplente na titularidade), da
Secretaria de Planejamento e Gestão; Joyce Luziara Corrêa
(titular), da Secretaria da Segurança Pública; Marcelo Rodrigues
(titular), da ALESP; Mariana de Sylos Rudge, (suplente na titularidade devido à ausência justificada da titular), da Secretaria da
Habitação; Matilde Silva (titular), da SERT; Nancy Mieko Igarashi
(titular), do segmento Universidade Pública Estadual; Regiane
dos Santos Fernandes (titular), do Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo; Rita de Cássia Quadros (titular), da
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS; Rosângela Pinto Camillo (suplente na titularidade), da Secretaria da
Educação; Rosemar Luiz da Rosa Lopes (titular), da Secretaria de
Governo; Vera Lúcia Bagnolesi (titular) e Thaysa Louise Sanchez
Pereira (suplente), ambas da Secretaria da Justiça e Defesa da
Cidadania. 1 - Ordem do Dia - 1.1 – Verificação do quórum,
qualificação e habilitação de conselheiros: A Secretária-Executiva Substituta, Maria Michele Nascimento, fez a verificação do
quórum, e constatou a presença treze conselheiros da Sociedade
Civil (sendo doze na titularidade e um como suplente); e doze
conselheiros do Poder Público (sendo onze na titularidade e um
como suplente). 1.2 - Apresentação das Justificativas de ausência de conselheiros: apresentaram as devidas justificativas, os
conselheiros: João Ederson de Oliveira e Silva; Regina Maria
Sartório; Vinícius Cesca Lima; Daniel Martins Silva. 1.3 - Aprovação da Pauta: A pauta foi submetida à apreciação e, em seguida,
aprovada pela plenária, com inversão na sequência dos assuntos. 1.4 – Aprovação da Ata. A plenária aprovou a Ata da quinta
reunião ordinária realizada em 20-06-2017. 2 – Eleição da
Mesa-Diretora: realizou-se a eleição da Mesa-Diretora para o
período de 01-08-2017 a 31-07-2018, que terá a seguinte composição: I - Presidente: Adriana Aparecida da Silva Vieira – Sociedade Civil – representante de Entidade de Assistência Social II; II
– Vice Presidente: Rita de Cássia Quadros Dalmaso – Poder
Público- representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - SEDS; III – Primeira-Secretária: Suzana Aparecida
Lopes Machuca - Sociedade Civil – representante de Universidades Particulares; III - Segunda-Secretária: Nancy Mieko Igarashi
– Poder Público – representante da Universidade Pública Estadual. O conselheiro Pedro Paiva justificou seu voto dado à nova
presidente eleita, Adriana Vieira, devido a sua competência
demonstrada nos Encontros Regionais. Ademais, ressaltou a eficiente parceria dela com Rita Dalmaso; por isso preferiu ‘manter
a mesma equipe porque está dando certo’, concluiu. O conselheiro propôs – após a aprovação do PL SUAS, que tramita na
ALESP – ‘a revisão do Regimento Interno do CONSEAS/SP, de
forma a torná-lo mais moderno’, frisou. A conselheira Nicole
Hoedemaker elogiou a eleição dos novos integrantes, e sugeriu
que sejam feitos estudos no sentido da viabilidade de prorrogar
o mandato da Mesa-Diretora para dois anos a partir da próxima
gestão, a fim de proporcionar a continuidade dos trabalhos por
um período maior, especialmente em razão dos preparativos da
Conferência Estadual que se iniciam no ano anterior à sua realização. Por sua vez, a presidente eleita agradeceu as palavras de
apoio dos seus pares e ressaltou que pretende uma maior proximidade com os municípios ‘porque é uma experiência que proporciona muita aprendizagem”, observou. 3 – Informes: Mesa-Diretora; Secretaria-Executiva; Conselheiros; e SEDS: 3.1 – XIX
Encontro Nacional do CONGEMAS, com o tema “O Plano Decenal de Assistência Social”, realizado de 19 a 21-06-2017, em
Porto Seguro – BA, que contou com a participação da conselheira Magali Basili. 3.2 – Encontro FONACEAS, realizado de 27 a
29-06-2017, em Gramado – RS, que teve a participação da Presidente e da Secretária-Executiva do CONSEAS/SP. 3.3 – Reunião
Trimestral do CNAS com os Conselhos Estaduais de Assistência
Social, realizada em Brasília – DF, em 23-06-2017, com a participação da Presidente, Rita Dalmaso, e da Vice-presidente, Adriana
Vieira. 3.4 – Protocolo 842/2017 – SEDS, que trata de disponibilização de Wi Fi para a DRADS – Capital e para o CONSEAS/SP.
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3.5 – CNAS lança folder explicativo sobre ferramentas para
controle social. Alguns dos sistemas informados são: O CadSuas;
o CNEAS e o SUASWeb. 3.6 – Seminário Regional de Implantação do Programa Criança Feliz, realizado em 28 e 29-06-2017,
em São Paulo, que contou com a participação da conselheira
Vera Bagnolesi. 4 – Relatos das Comissões Temáticas Permanentes: 4.1 - Relato da Comissão Temática Permanente de Financiamento e Orçamento: O relato de reunião desta comissão, realizada em 10-07-2017, foi aprovado com os seguintes assuntos:
1) Reunião Conjunta das Comissões às 10h: Apresentação da
SEDS – Marco Situacional – Pacto de Aprimoramento da Gestão
2016 – 2019. Encaminhamento da Comissão: Os membros da
Comissão participaram da respectiva reunião conjunta com a
representante da Coordenadoria de Ação Social – CAS - (Tatiane
Magalhães) da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS, no
qual prestou os esclarecimentos a contento e o reenvio do respectivo Pacto com as adequações propostas pelo CONSEAS/SP.
Encaminhamento da Plenária: aprovado. 2) Apresentação da
SEDS (termo de aceite) - Cento Dia do Idoso e Crianças com
Microcefalia – Ribeirão Preto/SP. Encaminhamento da Comissão:
Os membros da Comissão participaram da reunião conjunta com
a representante da Coordenadoria de Ação Social – CAS - (Tatiane Magalhães) da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS,
no qual prestou os esclarecimentos a contento. Encaminhamento da Plenária: aprovado.3) Ofício 488/2017, da Secretaria de
Desevolvimento Social – SEDS referente a solicitação de alteração/exclusão de itens da planilha da proposta de Emenda Parlamentar 21.322/2015 e Declaração SICONV. Órgãos a serem
beneficiados: aprovado. 02 Centros de Referência de Assistência
Social - CRAS de São José do Rio Preto. Sendo, (01 CRAS de
Eldorado e 01 CRAS Vila Toninho). Despesas de Custeio. Valor da
Emenda: R$ 204.000,00, sendo R$ 200.000,00 do MDS e R$
4.000,00 a título de contrapartida da Pasta. Encaminhamento da
Comissão: A Comissão participou de reunião com representantes
da Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios –
CAF da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS - (Alexandre José Ângelo Filho e Marisa Ribeiro), no qual prestaram os
esclarecimentos a contento a Comissão. Desta forma, a Comissão apresenta minuta de deliberação e a submete a plenária.
Encaminhamento da Plenária: aprovado. 4.2- Relato da Comissão Organizadora da XI Conferência Est. de Assistência Social: O
relato de reunião desta comissão, realizada em 04-07-2017, foi
aprovado com os seguintes assuntos: 1) Reunião com representantes da empresa de metodologia Interface Consulte para discutir os seguintes assuntos: A - Apresentação do plano de trabalho com as estratégias e metodologia para a realização da XI
Conferência Estadual de Assistência Social, conforme diretrizes
estabelecidas pelo CONSEAS/SP. Encaminhamento da comissão:
A representante da empresa Interfaces, Ada Camol Camoseli,
apresentou o Plano de Trabalho com as estratégias e metodologia para a realização da XI Conferência Estadual de Assistência
Social, conforme diretrizes estabelecidas pelo CONSEAS/SP e,
ainda a apresentação do esboço do Sistema On-line a ser preenchido pelos municípios com os dados de suas respectivas conferências. Encaminhamento da plenária: ciente. B - Apresentação
da ferramenta on-line para receber, compilar e apresentar as
propostas das Conferências Municipais de Assistência Social.
Encaminhamento da comissão: Apresentado o esboço do Sistema On-line a ser preenchido pelos municípios com os dados de
suas respectivas conferências. Encaminhamento da plenária:
ciente. 2) Elaboração da Programação da XI Conferência Estadual de Assistência Social. Encaminhamento da comissão: Este
assunto será discutido na próxima reunião, a ser realizada em
04/08. Encaminhamento da plenária: ciente. 3) Análise e discussão do Regimento Interno da XI Conferência Estadual de Assistência Social. Encaminhamento da comissão: Este assunto será
discutido na próxima reunião, a ser realizada em 04/08. Encaminhamento da plenária: ciente. 4.3 - Relato da Comissão Temática
Permanente de Acompanhamento dos Conselhos: O relato de
reunião desta comissão, realizada em 10-07-2017, foi aprovado
com os seguintes assuntos: 1) Reunião Conjunta das Comissões:
Apresentação da SEDS: Marco Situacional sobre o Pacto de
Aprimoramento da Gestão do SUAS 2016/201. Encaminhamento
da comissão: A Comissão participou da reunião conjunta das
comissões com a representante da Secretaria de Desenvolvimento Social –SEDS, Tatiane Magalhães, que prestou esclarecimentos sobre o assunto. Encaminhamento da plenária: aprovado. 2)
Reunião Conjunta das Comissões: Apresentação da SEDS sobre
o Termo de Aceite do Centro-Dia do Idoso e Crianças com Microcefalia no município de Ribeirão Preto/SP. Encaminhamento da
comissão: A Comissão participou da reunião conjunta das comissões com a representante da Secretaria de Desenvolvimento
Social – SEDS, Tatiane Magalhães, que prestou esclarecimentos
sobre o assunto. Encaminhamento da plenária: aprovado.3)
Análise do Plano de Ação da Comissão de Acompanhamento aos
Conselhos Municipais referente ao exercício de 2016. Encaminhamento da comissão: A comissão analisou seu Plano de Ação
2016, porém agendou para a próxima reunião da comissão a
conclusão da análise. Encaminhamento da plenária: aprovado. 4)
Elaboração do Plano de Ação da Comissão de Acompanhamento
aos Conselhos referente ao exercício de janeiro a dezembro de
2017. Encaminhamento da comissão: A comissão elaborou seu
Plano de Ação 2017, porém agendou para a próxima reunião da
comissão a conclusão do mesmo. Encaminhamento da plenária:
aprovado. 5) Orientação ao CMAS de Mogi Guaçu sobre manutenção de inscrição da entidade CALVI - Casa de Apoio Longa
Vida/Serviço. Resumo: Em 19-06-2017 é protocolada a demanda
do CMAS Mogi Guaçu, que solicita do CONSEAS/SP esclarecimentos quanto ao pedido de renovação de inscrição da entidade
supracitada. O CMAS tem dúvidas: a inscrição deve ser da entidade ou apenas do serviço, já que o estatuto expressa que sua
finalidade é “atendimento ao portador de câncer e seus familiares”. Encaminhamento da comissão: Oficiar ao CMAS orientando-o sobre a legislação pertinente à inscrição de entidades:
Resolução CNAS 14/2014; Deliberação CONSEAS/SP 026/2014;
Resolução CNAS 109 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Encaminhamento da plenária: Aprovado. 6) Discutir
agendamento de reunião com o CMAS de Guaratinguetá e
outros das adjacências para orientações sobre a Resolução
CNAS 039/2010, que dispõe sobre o processo de reordenamento
dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência
Social em relação à Política de Saúde. Resumo: O CMAS de
Guaratinguetá, em correio eletrônico de 31/05, solicita visita do
CONSEAS/SP para esclarecimentos e orientações sobre a Resolução CNAS 39/2010. O CMAS ficou de enviar uma pauta ao
CONSEAS/SP com perguntas. Encaminhamento da comissão:
Oficiar o CMAS de Guaratinguetá que envie a pauta com as
dúvidas para que o CONSEAS/SP possa responder e verificar a
possibilidade da reunião. Encaminhamento da plenária: aprovado. 7) Rediscutir encaminhamentos ao processo de inscrição
1.228/2014 da Associação Amigos do Projeto Guri que, uma vez
solicitado documentos complementares ao COMAS/SP, até o
presente momento, não obteve resposta. Resumo: Enviado ofício
050/2017, em 19-04-2017, solicitando: a) o formulário de análise da Comissão de Relações Interinstitucionais – CRI; b) o Relato
da CRI; c) a Ata da plenária que aprovou a inscrição da referida
entidade no COMAS/SP. O ofício CONSEAS/SP foi reenviado em
29-06-2017, mas sem resposta até a presente data. Encaminhamento da comissão: reiterar oficio ao COMAS/SP, solicitando
resposta. Encaminhamento da plenária: aprovado. 8) Outros
assuntos pertinentes à comissão: 8.1) Orientação ao CMAS de
Vinhedo que pergunta: O Conselho pode fazer uma inscrição por
força de Lei de Certificação, sem execução local de serviço
socioassistencial. Encaminhamento da comissão: Oficiar ao
CMAS orientando-o sobre a legislação pertinente à inscrição de
entidades: Resolução CNAS 14/2014; Deliberação CONSEAS/SP
026/2014; Resolução CNAS 109 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Encaminhamento da plenária: aprovado. 4.4 - Relato da Comissão Temática Permanente de Legislação

quarta-feira, 20 de setembro de 2017
mento da comissão: A comissão tomou ciência do documento e
solicita à SEDS esclarecimentos sobre qual resolução foi alterada
na designação de seus integrantes. Encaminhamento da plenária: aprovado. 6.4) Dar continuidade e encaminhamentos à
demanda da entidade Doutores da Alegria, que impetrou recurso
contra o indeferimento de inscrição no COMAS/SP. Encaminhamento da comissão: Reiterar ofício 46/2017, destacando ser esta
a posição do CONSEAS/SP frente ao indeferimento da inscrição
da entidade no COMAS/SP, e que permanece no aguardo das
providências eventualmente adotadas. Encaminhamento da
plenária: aprovado. 6.5 – Ciência Ofício 49/2017, de 03-07-2017
enviado pelo CMAS de Araras/SP, dando conhecimento da revisão do ofício do presidente da comissão da Criança e do Adolescente da OAB/SP-Araras, bem como indicando não ter recebido
resposta do CONSEAS/SP a questionamento feito em 31-012017. Encaminhamento da comissão: A comissão tomou ciência
do ofício e, muito embora tenha encaminhado em 14-03-2017 e
07-07-2017 resposta ao CMAS de Araras, decide por reencaminhar o ofício CONSEAS/SP 29/2017, de 14-03-2017 àquele
colegiado municipal, através dos e-mails indicados, a saber:
pma.saoes2@gmail.com e acaosocial@araras.sp.gov.br. Encaminhamento da plenária: aprovado. 4.5 - Relato da Comissão
Temática Permanente de Política da Assistência Social: O relato
de reunião desta comissão, realizada em 10-07-2017, foi aprovado com os seguintes assuntos: 1) Reunião Conjunta das
Comissões às 10h: Apresentação da SEDS – Marco Situacional
– Pacto de Aprimoramento da Gestão 2016 – 2019. Encaminhamento da Comissão: A Comissão participou da reunião conjunta
das Comissões com a representante da Coordenadoria de Ação
Social (Tatiane Magalhães) da Secretaria de Desenvolvimento
Social – SEDS, no qual prestou esclarecimentos a contento e o
reenvio do respectivo Pacto com as adequações propostas pelo
CONSEAS/SP. Encaminhamento da Plenária: aprovado. 2) Apresentação da SEDS (termo de aceite) - Cento Dia do Idoso e
Crianças com Microcefalia – Ribeirão Preto/SP. Encaminhamento
da Comissão: A Comissão participou da reunião conjunta das
Comissões com a representante da Coordenadoria de Ação
Social (Tatiane Magalhães) da Secretaria de Desenvolvimento
Social – SEDS, no qual prestou os esclarecimentos a contento.
Desta forma, a Comissão apresenta minuta de deliberação.
Encaminhamento da Plenária: aprovado. 3) Análise das Deliberações aprovadas na X Conferência Estadual de Assistência Social.
Encaminhamento da Comissão: A Comissão analisou e discutiu
a resposta recebida da Secretaria de Desenvolvimento Social –
SEDS. Contudo, propõe oficiar e remeter a planilha contendo as
20 Deliberações da X Conferência Estadual de Assistência ao
Órgão para complementação das informações, bem como para
informar previsão dos prazos para realização. Encaminhamento
da Plenária: aprovado. A plenária aprovou, também, as seguintes
deliberações: Deliberação CONSEAS/SP 12 de 11-06-2017, que
dispõe sobre a aprovação da readequação da quantidade de
itens e descrição da proposta 21.322/2015 da Emenda Parlamentar apresentada pela Secretaria de Desenvolvimento Social
– SEDS/SP e aprovação da Declaração SICONV pelo Conselho
Estadual de Assistência Social – CONSEAS/SP. Deliberação CONSEAS/SP 13, de 11-07-2017, que dispõe sobre o Termo de Aceite
para implantação de uma Unidade de Centro Dia para oferta do
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias para o público de crianças de 0 (zero)
a 6 (seis) anos com microcefalia e deficiências associadas e suas
famílias, no município de Ribeirão Preto. Deliberação CONSEAS/
SP 14 de 11-07-2017, que dispõe sobre o Marco Situacional para
o processo de monitoramento do Pacto de Aprimoramento da
Gestão Estadual do SUAS 2016-2019 pactuado pela CIB, conforme anexo a esta Ata. Encerramento: Nada mais havendo para
tratar, a reunião foi encerrada às 18h, e eu, Nancy Mieko Igarashi
lavro a presente Ata, que uma vez lida e achada conforme é
assinada por mim e por Rita de Cássia Quadros Dalmaso, presidente do CONSEAS/SP.
Marco Situacional
PACTO DE APRIMORAMENTO ESTADUAL 2016-2019
O Estado de São Paulo possui 645 municípios para os quais
disponibiliza repasses para custeio de serviços socioassistenciais
de proteção social básica e especial, bem como para programas
complementares de transferência de renda para famílias e
jovens. Sua rede socioassistencial é composta por:

e Normas: O relato de reunião desta comissão, realizada em
10-07-2017, foi aprovado com os seguintes assuntos: 1) Reunião
Conjunta das Comissões: Apresentação da SEDS sobre o Marco
Situacional do Pacto. Encaminhamento da comissão: A Comissão
participou da reunião conjunta das comissões com a representante da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS, Tatiane
Magalhães, que prestou esclarecimentos sobre o assunto. Encaminhamento da plenária: aprovado. 2) Reunião Conjunta das
Comissões: Apresentação da SEDS sobre o Termo de Aceite do
Centro Dia do Idoso e Crianças com Microcefalia de Ribeirão
Preto/SP. Encaminhamento da comissão: A Comissão participou
da reunião conjunta das comissões com a representante da
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS, Tatiane Magalhães, que prestou esclarecimentos sobre o assunto. Encaminhamento da plenária: aprovado. 3) Tomar conhecimento da Resolução SEDS-12, de 19-06-2017, que cria a Comissão de seleção
destinada a processar e julgar Chamamentos Públicos oriundos
de propostas para celebração de Termo de Colaboração ou
Fomento, conforme § 1º do artigo 3º do Decreto Estadual
61.981/2016, que regulamenta a Lei 13.019/2014. Encaminhamento da comissão: A comissão tomou ciência do documento.
Encaminhamento da plenária: Ciente. 4) Tomar conhecimento do
Decreto 62.631, de 21-06-2017, que altera a classificação institucional da Secretaria de Desenvolvimento Social nos Sistemas
de Administração Financeira e Orçamentária do Estado. Encaminhamento da comissão: A comissão tomou ciência do documento. Encaminhamento da plenária: Ciente. 5) Tomar conhecimento
da Resolução SEDS-13, de 21-06-2017, que cria a Comissão de
seleção destinada a processar e julgar Chamamentos Públicos
oriundos de propostas para celebração de Termo de Colaboração
ou Fomento, conforme § 1º do artigo 3º do Decreto Estadual
61.981/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014. Encaminhamento da comissão: A comissão tomou ciência do documento e
solicita esclarecimentos à SEDS sobre a criação de nova comissão de seleção para o mesmo serviço já disposto na Resolução
SEDS-12, publicada em 19-06-2017. Encaminhamento da plenária: aprovado. 6) Outros assuntos pertinentes à comissão. 6.1)
Apreciação e encaminhamentos da demanda do CMAS de Fernandópolis sobre sua competência em exercer o controle do PAA
- Programa de Aquisição de Alimentos. Resumo: A Associação
dos Produtores Rurais de Fernandópolis e a Cooperativa de
Agricultura Familiar de Fernandópolis solicitam ao Conselho
Municipal de Assistência Social que este exerça a função de
Controle Social do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos.
Embora as normativas do referido conselho não mencionem tal
atribuição, o Decreto Federal 7.775/2012, estabelece: Art. 44.
São instâncias de controle e participação social do PAA os conselhos de segurança alimentar e nutricional nas esferas nacional,
estadual e municipal, e o comitê de caráter consultivo constituído nos termos do art. 22. § 1º Excepcionalmente, na hipótese de
inexistência de conselhos estaduais, distrital e municipais de
segurança alimentar e nutricional, deverá ser indicada a instância de controle social responsável pelo acompanhamento da
execução do PAA, preferencialmente o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável ou o Conselho de Assistência Social.
Dessa forma, ante a ausência de instância específica de controle,
o CMAS de Fernandópolis decidiu exercer o Controle Social do
referido Programa “em caráter excepcional”. Em 28-06-2017,
via correio eletrônico, o CMAS encaminha a demanda ao CONSEAS/SP para apreciação. Encaminhamento da comissão: Oficiar
o CMAS de Fernandópolis esclarecendo que a demanda em
questão é competência do Conselho Estadual de Segurança Alimentar – CONSEA. Desta forma, recomendamos que o CMAS ou
a própria Associação dos Produtores Rurais de Fernandópolis e a
Cooperativa de Agricultura Familiar de Fernandópolis direcione a
solicitação ao CONSEA. Encaminhamento da plenária: aprovado.
6.2) Tomar conhecimento da Resolução SEDS-11, de 08-06-2017,
que Constitui o Colegiado Estadual Intersetorial do Programa
Bolsa Família e do Cadastro Único no Estado de São Paulo, e dá
providências correlatas. Encaminhamento da comissão: A comissão tomou ciência do documento. Encaminhamento da plenária:
ciente. 6.3) Tomar conhecimento da Resolução SEDS - 15, de
4-7-2017, que altera a designação de integrante da Comissão de
Seleção destinada a processar e julgar Chamamentos Públicos
oriundos de propostas para celebração de Termo de Colaboração
ou Fomento, conforme § 1º do artigo 3º do Decreto Estadual
61.981/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014. Encaminha-

Unidades públicas
CRAS
Nº de
unidades

Nº de
CRAS

CREAS

Nº de
serviços

650 1.102

3.392

Centro POP

Nº de Nº de
CREAS serviços
284

Unidades privadas

Nº de
Nº de
centros
serviços
POP

625

54

O Estado possibilita o repasse via Fundo a Fundo aos 645
municípios e em 2016 repassou o valor de R$ R$196.946.264,46
para custeio dos serviços socioassistenciais.
Apresentaremos a seguir dados que representam o marco
inicial para o processo de monitoramento do Pacto de Aprimoramento dos Estados, conforme metas e prioridades estabelecidas
pela Resolução CIT 01/2017 e Resolução CNAS 02/2017.
Prioridade 1 – Universalização do Suas
Meta 1: Assegurar a cobertura regionalizada de acolhimento para crianças, adolescentes ou jovens em municípios de
pequeno Porte I e II, de modo que atenda, no mínimo, 50% da
demanda estimada, de acordo com os parâmetros utilizados na
pactuação da regionalização do Estado, garantindo o início e
continuidade da implantação em 2017 e a conclusão até 2018.
Em 2016 foram pactuados na CIB e aprovados no CONSEAS
diagnóstico e modelo de regionalização; no entanto, essa ação
foi realizada após o período de elaboração do PPA e por isso não
foram garantidos no orçamento os recursos necessários.

Municípios com
cofinanciamento federal
Proteção
Social
Quantidade

Básica
Média
Alta

625
312
314

Nº de
Nº de
locais de
serviços
execução

78

1.680

2.221

Nº de
Nº de
unidades serviços

3.262

5.263

Meta 2: Assegurar a cobertura regionalizada ou municipal,
com cofinanciamento estadual, dos Serviços de Média Complexidade/CREAS, nos municípios de Pequeno Porte I, da seguinte
forma: Estados com cobertura menor que 10%, alcançar 10%
dos municípios; Estados com cobertura maior que 10%, alcançar
20% dos municípios.
Em 2016 foram pactuados na CIB e aprovados no CONSEAS
diagnóstico e modelo de regionalização; no entanto, essa ação
foi realizada após o período de elaboração do PPA e por isso não
foram garantidos no orçamento os recursos necessários.
Meta 3: Cofinanciar patamar mínimo de 30% dos municípios cofinanciados pela União, priorizando aqueles que possuam
Lei municipal instituída, que organiza a Política de Assistência
Social para a oferta de cada nível de proteção: Proteção Social
Básica; Proteção Especial de Média Complexidade e Alta Complexidade, com planejamento de cobertura progressiva. O Estado
de São Paulo já repassa recursos do FEAS aos FMAS para todos
os municípios da seguinte forma:

Municípios com cofinanciamento estadual

% em relação
Quantidade
ao total
96,90%
48,40%
48,70%

Outros locais de
execução públicos

% em relação
Quantidade
ao total

630
352
332

97,70%
54,60%
51,50%

611
289
284

% em relação apenas
aos que têm
cofinanciamento
federal
97,80%
92,60%
90,40%

Meta já alcançada.
Meta 4: Cofinanciar os benefícios eventuais aos municípios,
priorizando àqueles que possuam Lei municipal instituída, que
organiza a Política de Assistência Social, conforme critérios
de repasse de recursos definidos na Comissão Intergestores
Bipartite – CIB, sendo que os estados que cofinanciam menos
de 10% dos municípios, atingirão o patamar de 10% até 2018
e 20% até 2019;
Atualmente o Estado de São Paulo não cofinancia benefícios eventuais.
Segundo Decreto 6.307/2007 cabe aos Estados destinar
recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no
custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral.

Atualmente 574 municípios paulistas ofertam benefícios de
auxílio funeral e 299 ofertam benefícios de auxílio natalidade.
Considerando esses dados já estamos prevendo para o
orçamento de 2018 recursos para cofinanciamento de benefícios
eventuais e por meio da Câmara Técnica da CIB instituída pela
Resolução CIB 06/2016 estão sendo conduzidos estudos para
elaboração de critérios para essa linha de cofinanciamento, de
acordo com o Projeto de Lei 194/2017.
Prioridade 2 – Aperfeiçoamento Institucional
Meta 5: Estruturar e consolidar a Vigilância Socioassistencial conforme normativas e orientações técnicas do MDSA, e por
meio dela produzir diagnósticos socioterritoriais do Estado. A
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