
Este boletim tem o objetivo de atualizar os servidores da SEDS a respeito dos projetos e produtos desenvolvidos pela 
Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE). 

Nesta edição, será apresentado o Balanço Semestral da Sala de Situação, realizado em julho de 2019.

Sala de Situação é responsável pelo monitoramento dos projetos estratégicos do Plano Estadual 2016-2019, a 
partir do acompanhamento da execução das ações e do alcance dos resultados esperados e do apoio técnico e 
metodológico fornecido as equipes dos projetos. 
As sistemáticas e análises das informações e a produção dos relatórios de gestão são realizados pelo Grupo de 
Monitoramento e Avaliação da CGE.

O Plano Estadual de Assistência Social (PEAS) 
é o planejamento estratégico da Secretaria de 
Desenvolvimento Social (SEDS) para o período de 2016 
a 2019. Um planejamento de médio prazo como esse 
permite que nossas ações cotidianas sejam norteadas 
por um objetivo comum e uma gestão integrada.
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Como objetivos, o PEAS visa o fortalecimento da gestão 
da assistência social no Estado de São Paulo; implantar 
e desenvolver a Vigilância Socioassistencial; ampliar 
e qualificar as proteções sociais; aprimorar a gestão 
dos programas de transferência de renda, e reduzir a 
extrema pobreza do Estado de São Paulo. 

VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL
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PROGRAMAS E PROJETOS DO PEAS 2016-2019, ORGANIZADOS POR TEMÁTICAS:



Dos 21 projetos originais do PEAS, o projeto 
Família Paulista e o subprojeto Concurso Público 
(Gestão do Trabalho) foram formalmente encerrados 
e 3 projetos foram concluídos (Sala de Situação, 
Acolhimento de Migrantes e Refugiados e Projeto 
Comunicação Interna e Externa).

Ainda com relação a execução dos projetos, é possível analisar a partir do gráfico Painel das Ações por Projeto 
qual o status de cada ação dentro de cada projeto.

PANORAMA GERAL DO PEAS – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

EVOLUÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO PEAS 2016 - 2019

Dado que faltam apenas quatro meses para encerramento do 
plano, é necessária uma especial atenção aos projetos que 
apresentam menos de 85% de taxa de conclusão do projeto. 
Esses projetos devem passar por análise sobre o que será 
ainda entregue no prazo vigente, o que será descontinuado 
e o que será replanejado para o PEAS 2020-2023.
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É possível perceber que a maior parte das ações se 
encontram concluídas ou em execução dentro do 
prazo. É importante que a gestão se atente para as 
ações que estão com risco de atraso (em amarelo), 
atrasadas (vermelho) e ainda não iniciadas (roxo), 
já que a não realização ou inconclusão das mesmas 
impactará no resultado final do PEAS.
Vale destacar a evolução na gestão das ações no 
decorrer do tempo. A partir da Curva de Evolução 

PAINEL DAS AÇÕES POR PROJETO
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Geral dos Projetos, temos destacado a evolução 
do status das ações do PEAS. Em 2017, mais da 
metade das ações estão atrasadas. Hoje, temos 
menos de 15% nessa condição. Além disso tivemos 
uma queda gradativa de ações que apresentavam 
erro. Esse gráfico demonstra uma evolução em 
maturidade em gestão, onde o gerente e equipe 
técnico passam a planejar e executar suas ações 
com maior eficiência.
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CURVA DE EVOLUÇÃO GERAL DOS PROJETO

Com relação ao alcance dos resultados esperados para o período, tivemos uma queda de metas atingidas.

Essa queda pode ser 
consequência de dois fatores: 
(i) as mudanças de gerente 
promoveram mudanças no 
curso do projeto, fazendo 
com que o mesmo não 
alcançasse os resultados 
inicialmente esperados; e (ii) 
a prática de replanejar as 
ações, estendendo o prazo 
de sua conclusão, fomentou 
o acumulo de entregas para 
a reta final do projeto, não 
sendo possível alcançar todos 
os resultados esperados.

O PEAS 2016-2019 foi o primeiro plano a ter a 
metodologia apresentada de planejamento, execução e 
monitoramento das ações e resultados. Era esperado que 
essa mudança proporcionasse uma mudança gradual 
na cultura organizacional e a promoção da maturidade 
em gestão. Tivemos uma evolução na participação das 
equipes técnicas na governança da Sala de Situação, 
a partir da atualização dos projetos e exportação das 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

informações e o engajamento dos atores envolvidos no 
cumprimento do que foi proposto no plano. 
A equipe da Sala de Situação percebe uma evolução 
no gerenciamento dos projetos e no fortalecimento 
da accountability da secretaria. Por isso, parabeniza 
todos os gerentes e equipes técnicas do PEAS 2016-
2019 pela sua atuação e parceria com a CGE para 
realização do plano.


