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INTRODUÇÃO – Contexto Socioeconômico do
Estado de Pernambuco
O Estado de Pernambuco possui 184 municípios e 01 Distrito Estadual (Fernando de Noronha),
organizados em 12 Regiões de Desenvolvimento – RDs. Possui uma economia diversificada,
combinando as mais modernas atividades de serviços com tradicionais processos agropecuários e
uma elevada taxa de urbanização, estimada em 75% da população1. Como todo o Nordeste,
Pernambuco (com Índice de Desenvolvimento Humano de 0,692), ainda registra níveis elevados de
pobreza e desigualdade social, refletindo em baixos indicadores sociais que, não obstante, vêm
melhorando lentamente ao longo dos últimos anos.
Mapa 1
Índice de Desenvolvimento Humano das Doze Regiões de Desenvolvimento em Pernambuco -2000

Fonte: Agência Condepe-Fidem

Com uma população estimada em 8.340.453 habitantes (a segunda maior do Nordeste), Pernambuco
concentra 42,7% da população na Região Metropolitana do Recife. Percebe-se a predominância da
população feminina (52,4%), que possui menores taxas de analfabetismo e de analfabetismo
funcional2 quando comparada à população masculina3. Em Pernambuco, 31,6% das famílias4 são
chefiadas por mulheres5, sendo este percentual o maior entre todos os estados do país (a média do
Nordeste é de 29,3% e a nacional é de 27,0%).

1

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais 2005 – IBGE.
Pessoas com 15 anos ou mais de idade com menos de quatro anos completos de estudo, ou seja, pessoas alfabetizadas, mas não
suficientemente familiarizadas com as bases da leitura, escrita e operações elementares.
3
Taxa de analfabetismo para pessoas de 15 anos ou mais de idade: masculina 22,5% e feminina 20,2%. Taxa de analfabetismo funcional
para pessoas de 15 anos ou mais de idade: masculina 35,4% e feminina 31,5%. Fonte: Síntese de Indicadores Sociais 2005 – IBGE.
4
No total de 2.455.967 famílias existentes, com média de 3,4 pessoas por família.
5
O que sinaliza a necessidade de inclusão de ações nas políticas públicas para o atendimento dos novos arranjos familiares surgidos nos
últimos anos.
2
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A média de anos de estudo da população pernambucana com dez anos ou mais de idade é de 5,6
anos, superior à média do Nordeste (5,2 anos), porém inferior à média nacional (6,5 anos). Além da
baixa escolaridade, percebe-se ainda os altos níveis de distorção idade-série e de expectativa de
anos para conclusão dos estudos: no Brasil, o aluno leva em média 5 anos para concluir a quarta
série do ensino fundamental e 9,9 anos para concluir o ensino fundamental, ou seja, praticamente
dois anos a mais que o previsto.
Mapa 2
Taxa de Analfabetismo da População de 15 a 24 Anos em Pernambuco - 2004

Melhor - até 12,4%
Intermediário - mais de 12,4,8% a 18,6%

Pior - mais de 18,6% a 39,8%
Pior (30 mais carentes) - mais de 18,6% a 39,8%

Brasil: 5,8%
Pernambuco: 12,4%

Fonte: Agência Condepe-Fidem

Estes indicadores de escolaridade comprometem ainda mais a distribuição de renda entre a
população pernambucana: os 10% mais ricos da população ocupada (0,28 milhões de
pernambucanos) possuem rendimento médio mensal de R$ 2.589,49 (9,96 salários mínimos),
enquanto que os 40% mais pobres (1,13 milhões de pernambucanos) possuem renda média mensal
de R$ 132,52 (ou 0,51 salário mínimo)6. Ainda com relação aos rendimentos, 42,2% das famílias
pernambucanas possuem renda mensal per capita inferior a 1/2 salário mínimo7.

6

Dados da Síntese de Indicadores Sociais 2005 - IBGE
Público alvo prioritário do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que atende a população que está em situação de vulnerabilidade
ou risco social ou com direitos violados.
7
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Mapa 3
Percentual de Famílias com Renda Per-Capita Até ½ Salário
Mínimo em Pernambuco - 2004

Melhor - até 38,8%
Intermediário - mais de 38,8% a 48,5%

Pior - mais de 48,5% a 62,4%
Pior (30 mais carentes) - mais de 48,5% a 62,4%

Brasil: 23,5%
Pernambuco: 38,8%

Fonte: Agência Condepe-Fidem

Compreender a caracterização socioeconômica e a complexidade do público alvo de atendimento é
um dos pontos chave para o entendimento dos desafios existentes e para o desenvolvimento de
políticas ativas e integradas que levem a uma maior inclusão social com eficácia, respeitando-se os
papéis dos diversos entes e evitando a sobreposição de recursos.
Determinado na busca da transformação social, o Governo do Estado, pautado no processo
participativo e na transparência da administração pública, vem propor uma gestão baseada em
resultados, com adoção de tecnologias modernas e indicadores de desempenho, com vistas a
consolidar a Política de Assistência Social em Pernambuco.
Além disso, propõe a concertação dos atores públicos e privados, a partir do Pacto Social8, com o
objetivo de transformar o contexto social de Pernambuco, fortalecendo a ação governamental na
conquista de parcerias importantes com diversas empresas, organismos de cooperação
internacional, esferas de gestão pública, universidades e sociedade civil.
Esta é a principal missão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: transformar,
de forma consciente e desejada, a realidade social dos pernambucanos em situação de
vulnerabilidade e riscos.

8

Ver item 2.2 - O Longo Prazo: Pacto Social - Por Um Pernambuco Melhor.
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1

Modelo Integrado de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos

1.1 REESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Criada pela Lei nº 13.205, de 19/01/2007, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos – SEDSDH é composta por oito unidades administrativas que respondem pelas seguintes
áreas de atuação governamental:
• Desenvolvimento e Assistência Social;
• Justiça e Direitos Humanos;
• Ressocialização;
• Apoio à Pessoa com Deficiência;
• Defensoria Pública;
• Pesos e Medidas;
• Medidas protetivas e socioeducativas;
• Coordenação da Gestão.
A dimensão da missão a ser cumprida reflete-se e materializa-se na declaração de seu desafio
social:
“Formular, executar, monitorar e avaliar, em conjunto com a sociedade
e outras instâncias governamentais, políticas públicas integradas na
área de desenvolvimento social e direitos humanos que permitam
transformar, de forma consciente e desejada, a realidade social dos
pernambucanos em situação de vulnerabilidade e riscos.”
Para enfrentar esse desafio, a SEDSDH implantou um modelo integrado de políticas públicas,
criando um sistema com suas várias unidades executivas:
Figura 1
Modelo Integrado de Políticas Públicas da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
MODELO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CIDADÃOS E GRUPOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCOS

IPEM
DEFENSORIA

FUNDAC
CONSELHOS

APOIO A PESSOA
COM DEFICIÊNCIA

SECRETÁRIO
COORDENAÇÃO
GESTÃO

TÉCNICA

JUSTIÇA E DIREITOS
HUMANOS

RESSOCIALIZAÇÃO
DESENVOLVIMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Todavia, a SEDSDH é, por sua vez, um sub-sistema que orbita um sistema mais complexo, que
envolve não apenas os atores governamentais mais diretamente relacionados com o tema, tais
como as secretarias de Educação, Saúde, Defesa Social, Cultura, Esportes, Juventude e Emprego,
dentre outras, demais Poderes e atores da sociedade civil, como mostrado no diagrama abaixo:
Figura 2
Modelo de Articulação Social Estadual

Todos estes atores deverão buscar executar ações articuladas e integradas, com vistas a atender ao
público-alvo da secretaria, que é a população em situação de vulnerabilidade pessoal e social .
1.2 A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDAS, tem como missão
coordenar e monitorar a execução da Política Estadual de Assistência Social e assume a
responsabilidade de efetivar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS em consonância com a
Política Nacional de Assistência Social - PNAS.
Esta Secretaria, imbuída do compromisso de reconhecer a Assistência Social como uma política
pública de direito do cidadão, adotará medidas de fortalecimento do SUAS em atendimento a PNAS,
tais como:
 Reordenamento programático por meio de elaboração do PPA 2008-2011;
 Promoção de Concurso Público Estadual para profissionais da Assistência Social;
 Implantação das Gerências Regionais da Assistência Social;
 Co-financiamento aos municípios;
 Monitoramento descentralizado;
 Implantação do Portal Social;
 Capacitação de gestores, profissionais, conselheiros e prestadores de serviço da
Assistência Social.
Para isto, após análise da atuação do Estado na implantação e acompanhamento do SUAS, o
organograma funcional da SEDAS foi recentemente reestruturado, conforme figura a seguir:
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Figura 3
Organograma Funcional da SEDAS
CEAS

CIB

O reordenamento possibilitará, além da coordenação da execução da Política Estadual de
Assistência Social, a promoção de políticas públicas integradas nas três esferas de governo,
promovendo a interface com outras políticas públicas, a exemplo das ações de Segurança Alimentar
e Nutricional, tendo como eixo o enfrentamento às desigualdades e à exclusão social.
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2

Planejamento Integrado das
Ações Sociais

Em consonância com o processo de planejamento do Governo do Estado, as ações da SEDSDH, no
que diz respeito ao desenvolvimento e assistência social, deverão obedecer a um horizonte de
planejamento de curto prazo, representado pelo Plano de Ação 2007, já aprovado pelo Conselho
Estadual de Assistência Social de Pernambuco, e ao horizonte de médio e longo prazos, a ser
explicitado no Plano Plurianual 2008-2011 e no Pacto Social, a serem construídos ainda neste
exercício. A figura abaixo mostra a disposição do horizonte de planejamento no tempo de 10 anos.
Figura 4
Horizonte de Planejamento das Ações de Desenvolvimento Social

Além disso, para a construção dos instrumentos de planejamento acima citados, serão considerados
ainda o Plano Plurianual da Assistência Social 2008-2011, o Plano Estadual de Assistência Social e as
deliberações das Conferências Nacional e Estadual da Assistência Social, conforme figura 5.
Figura 5
Instrumentos de Planejamento da Assistência Social Considerados no
Pacto de Aprimoramento da Gestão da Assistência Social
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O modelo de planejamento social empregado considerará a formulação das políticas através do
processo de concepção; de implementação das políticas através de resultados esperados e dos
meios para concretizá-los; e do monitoramento e avaliação de todo o processo, por meio de metas
e indicadores de desempenho (de impacto, de resultado e de processo) específicos.
Figura 6
Modelo de Planejamento Social9

CONCEPÇÃO

RESULTADOS

MEIOS E
ESTRATÉGIAS

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

2.1 O CURTO PRAZO: PLANO DE AÇÃO 2007
A implementação do Plano de Ação 2007 da SEDSDH obedecerá uma estratégia social representada
pelo mapa estratégico abaixo, que contempla o desafio social de transformar a realidade de
exclusão e vulnerabilidade no estado de Pernambuco. Para começar a enfrentar com sucesso o
desafio do quadro social apresentado, é necessário perseguir, no curto prazo (final de 2007), 19
resultados efetivos, com execução de 35 (trinta e cinco) ações estratégicas10.
Figura 7
Mapa da Estratégia Social do Plano de Ação 2007 da SEDSDH
MAPA DA

ESTRATÉGIA SOCIAL

Desafio
Social

Resultados

Ações
Estratégicas

TRANSFORMAR A REALIDADE SOCIAL DOS PERNAMBUCANOS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE E RISCO

18 (DEZOITO) RESULTADOS DIRECIONADOS PARA PROTEGER SOCIALMENTE OS
CIDADÃOS EM VULNERABILIDADE OU COM DIREITOS VIOLADOS, EMANCIPANDO-OS
E INCLUINDO-OS

35 (TRINTA E CINCO) AÇÕES ESTRATÉGICAS DISTRIBUÍDAS EM TODAS AS
UNIDADES EXECUTIVAS DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS

SEDSDH
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

9

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão MACBETH (“Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique”) em
processo de “Decision Conferencing”.
10
Ver Quadro 1: Resultados Esperados e Ações Estratégicas de Curto Prazo Previstos no Plano de Ação 2007 da SEDSDH
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Quadro 1
Resultados Esperados e Ações Estratégicas de Curto Prazo Previstos no Plano de Ação 2007 da SEDSDH
CAMPO DE
ATUAÇÃO

RESULTADOS

Coordenação da
Gestão

 Eficiência da gestão do Sistema de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos em todos os seus processos
otimizada

 Pacto Social
 Ouvidoria Central
 Modelo de Gestão e Ação Integradas

 Crescimento da violência urbana e rural contido,
através da rede de proteção e promoção social
 Quantidade de pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco reduzida, mediante
emancipação com inclusão social
 População de crianças, adolescentes, jovens
adultos e idosos em situação de rua diminuída,
combatendo a exclusão social
 Participação da sociedade civil em causas sociais
ampliada
 Recursos financeiros destinados ao
desenvolvimento social incrementados
 Sistema descentralizado e participativo da
Assistência Social fortalecido

 CREAS - Centro da Família
 Centro da Juventude
 Atenção à Criança e ao Adolescente em
Situação de Rua
 Gestão do SUAS - Sistema Único de
Assistência Social
 Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
 Portal Social
 Mobilização e Controle Social
 Todos com a Nota – Módulo Solidário
 Políticas Emancipatórias - Inclusão
Produtiva

 Reincidência de crimes e delitos na população de
egressos e liberados reduzida
 Inclusão produtiva dos egressos e liberados ampliada

 Escola Penitenciária de Pernambuco
 Presídio Seguro
 Qualidade de Vida para a População
Carcerária
 Ressocialização Produtiva
 Censo Socioeconômico do Sistema Prisional
 Educação para Todos
 Laborterapia no Sistema Prisional
 Valorização dos Profissionais do Sistema
Prisional
 Melhoria da Imagem Institucional

 Resolutividade das demandas dos Consumidores
ampliada
 Crescimento da População Carcerária reduzido
 Ocorrências de violação dos Direitos Humanos
reduzida
 Acesso ao Registro civil ampliado








 Acesso à justiça para a população em situação de
vulnerabilidade ampliado
 Tempo de tramitação dos processos reduzido

 Justiça em todo lugar
 Pernambuco Cidadão
 Defensoria Pública e Comunidades em
Parceria com a Paz

Criança e
Adolescente

 Inserção de Crianças e Adolescentes da área
protetiva em meio familiar ampliado
 Reincidência de adolescentes e jovens em atos
infracionais reduzida

 Ressocialização para Adolescentes e Jovens
envolvidos em Atos Infracionais
 Abrigamento com Inclusão Sociofamiliar

Pessoas com
Deficiência

 Pessoas com deficiência incluídas socialmente nas
atividades econômicas, sociais, políticas, civis e
culturais
 Acessibilidade das pessoas com deficiência ampliada

 Democratização do Desenvolvimento como
Inclusão Social
 Bairro Acessível
 Mobilização para a Inclusão Social

Desenvolvimento
e Assistência
Social

Ressocialização

Justiça e Direitos
Humanos

Defesa jurídica
da população

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Balcão de Direitos
Centro de Defesa da Vida
Colaboradores da Justiça
Reparação de Direitos Políticos Violados
Igualdade Racial
Consumidor Cidadão

Para acompanhar o avanço do mapa da estratégia social é preciso construir um sistema de
indicadores balanceados, que respondam ao progresso dos resultados previstos e das ações
estratégicas. Como exemplo, a figura abaixo mostra a distribuição dos resultados esperados e ações
estratégicas por campo de atuação da SEDAS.
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Figura 8
Mapa da Estratégia Social do Plano de Ação da SEDAS - 2007

Para cada um dos indicadores a serem propostos deverá ser levantada a sua linha de base e fixada
a meta de curto prazo (para 2007). Este mapa da estratégia social deverá ser revisto por ocasião do
Pacto Social e alinhado à estratégia geral de governo, quando da elaboração do PPA 2008-2011.
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2.2 O MÉDIO PRAZO: PPA 2008-2011
A construção do PPA 2008-2011 dar-se-á de forma democrática e regionalizada, de acordo com as
orientações do Programa “Todos por Pernambuco”, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e
Gestão – SEPLAG. Este Programa leva em consideração três eixos primordiais:
I.

A compilação de sugestões e avaliações distribuídas à toda população pernambucana em
“cadernos”, onde os cidadãos podem fazer suas colaborações com o processo de
planejamento do Governo;

II. A realização de seminários regionais, com atores qualificados, dos 3 níveis de governo,
outros poderes, empresários e sociedade civil organizada. Estes seminários ocorrerão por
região de desenvolvimento do Estado e procurarão enfocar a realidade regional com um
panorama prévio da situação existente, indicadores socioeconômicos e principais desafios a
serem vencidos. E, por fim;
III. As diretrizes e programas estabelecidos pelo corpo técnico da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDSDH, que obedeceu a uma metodologia
própria (MACBETH), desenvolvida na London Economics School, pelo pesquisador português
Carlos Bana e Costa, PhD. Esta metodologia é um enquadramento metodológico de natureza
sócio-técnica, e tem sido amplamente utilizado em vários contextos de apoio à decisão no
seio de organizações públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, tanto em nível nacional
como internacional. Trata-se de uma abordagem Multicritério de Apoio à Decisão MACBETH
(“Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique”) em processo de
“Decision Conferencing” com a participação dos atores-chave. Responde às seguintes
questões:
•

Como estruturar e articular as várias ações individuais das 8 Unidades Administrativas
da SEDSDH no sentido de obter-se programas de ações únicas, embora transversais,
com os diversos atores envolvidos (identificados com suas respectivas
responsabilidades) a fim de conseguir eficiência dos programas (maior sinergia, evitar
sobreposições de ações/atividades, duplicidade de esforço, ações "quixotescas",
isoladas, etc.) e, muito importante, maximizar a eficácia dos programas no alcance
dos objetivos estratégicos?

•

Como avaliar os benefícios (impactos positivos e negativos no alcance dos objetivos)
das ações e as respectivas implicações resultantes da priorização?

•

Qual o melhor portifólio de ações estratégicas a serem priorizadas que maximizem os
benefícios à luz dos objetivos estratégicos?

•

Como envolver os diversos atores em um processo participativo e estruturado de
apoio à tomada de decisão para a obtenção do compromisso dos mesmos com o
resultado final estabelecido no processo de decisão?
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2.3 O LONGO PRAZO: PACTO SOCIAL - POR UM PERNAMBUCO MELHOR
Os objetivos e objetos de ação da SEDSDH – Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos são bastante amplos, e envolvem a necessidade de uma ação concertada entre diversas
entidades, públicas e privadas, em torno de idéias-força partilhadas, para permitir a transformação
positiva da realidade social do Estado num sentido desejado. Nesse sentido, torna-se necessário,
antes de qualquer coisa, realizar um movimento que leve à construção de um Pacto Social entre
governo – nos seus diversos níveis – e a sociedade, estabelecendo a visão e os compromissos por um
Pernambuco Melhor, tendo como horizonte o ano de 2017.
Esse horizonte de 10 anos, dimensionado pela grandeza e complexidade das questões a tratar é
necessário para dar tempo às mudanças estruturais nas condições geradoras do quadro social iníquo
relaciona-se, também, com a representação simbólica do movimento pernambucano de libertação
de 1817. Os elementos seguintes explicitam a proposta para desenvolvimento do Pacto Social, a ser
coordenado pela SEDSDH com ampla participação do governo e sociedade:
•

Mudanças profundas, como as requeridas para transformar o quadro social do estado de
Pernambuco, além de não se limitarem, obviamente, a intervenções no campo social,
exigem antes de tudo um mínimo de convergência dos atores sobre uma visão comum quanto
ao modelo de mudança desejado e os problemas a enfrentar, condicionando com isto as
estratégias e ações a desenvolver e a responsabilidade de cada um nesse quadro;

•

A idéia de Pacto Social vem sendo adotada sempre que as mudanças envolvidas numa
situação afetam diferentes interesses, muitas vezes com elevado potencial conflitivo entre
as partes, mas que a despeito dessas diferenças se tornam aos olhos de todos cada vez mais
necessárias, sob o risco de uma ruptura de conseqüências imprevisíveis;

•

Construir um pacto, constitui, por isso mesmo, uma tarefa delicada, que envolve trabalhar
as idéias, os problemas e os compromissos, no meio de muitas visões, geradoras de
ambigüidades e conflitos;

•

O Pacto Social por um Pernambuco Melhor 2017 parte do pressuposto que vive-se, quanto
aos problemas sociais do Estado, um momento de inflexão, onde todas as partes percebem
que é preciso mudar, mesmo que as implicações dessa mudança não estejam claras;

•

Lançar uma luz sobre o que, o para que e o como mudar tornam-se fundamentais na
construção do pacto. Nesse sentido, propõe-se a SEDSDH a coordenar um processo amplo de
chamamento e mobilização do governo (em seus vários níveis) e da sociedade para a
construção desse pacto, envolvendo três movimentos básicos: i) um movimento de escuta e
reflexão; ii) um movimento de diagnóstico e construção das propostas; e iii) um movimento
de definição, compromisso e execução das ações, na forma geral indicada no quadro
seguinte, que é desdobrado nos itens seguintes do documento:
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Figura 9
Diagrama esquemático de realização do Pacto Social

Concluído o processo de concepção do planejamento de médio prazo, através do PPA 2008-2011,
inicia-se a articulação dos vários atores sociais para construção e celebração do Pacto Social, ainda
em 2007.
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3

Política Estadual de Gestão de
Pessoas na Área da Assistência Social

Para consecução dos objetivos da PNAS, do PPA 2008-2011 e do Pacto Social, é necessária a
elaboração de uma Política Estadual de Gestão de Pessoas na Área da Assistência Social.
Esta Política Estadual contemplará:
• a efetivação do quadro de técnicos sociais e profissionalização da gestão da Assistência
Social, com o objetivo de reduzir a taxa de rotatividade dos profissionais municipais e
estaduais, à realização de concurso público estadual e incentivo aos concursos públicos
municipais, além de iniciar a discussão com vistas a incluir os funcionários estaduais da
Assistência Social no Plano de Carreiras, Cargos e Salários;
• a elaboração do Plano Anual de Capacitação para formação de conselheiros e gestores
públicos e sociais com ações de qualificação profissional desenvolvidas em módulos
continuados e subseqüentes, com itinerário formativo;
• a qualificação dos agentes da Rede Socioassistencial, inscrita nos Conselho Municipais e/ou
Estadual de Assistência Social, como parceira da política pública da Assistência Social;
Todas as ações, a serem incluídas no Plano Anual de Capacitação serão articuladas e realizadas em
conjunto com os municípios e entidades identificadas, e serão implementadas para corrigir
distorções encontradas em busca da consecução dos objetivos planejados. Para isto, serão
utilizados os indicadores obtidos pela Gerência de Monitoramento e Avaliação da SEDAS,
responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações implementadas no âmbito da Assistência
Social em Pernambuco.
3.1 A EFETIVAÇÃO DO QUADRO DE TÉCNICOS E GESTORES SOCIAIS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Nas diversas esferas do serviço público, o preenchimento de cargos, que são criados por lei para
suprir as necessidades dos serviços, deve ocorrer por meio de nomeação dos aprovados em
concursos públicos, conforme as atribuições e competências de cada esfera de governo,
compatibilizadas com seus respectivos Planos de Assistência Social em busca da garantia da
qualidade dos serviços.
Em Pernambuco, o Governo do Estado, visando a formação de equipes multidisciplinares necessárias
na gestão do SUAS, realizará concurso público para efetivação dos cargos estaduais da Assistência
Social para execução dos seguintes serviços:
• apoio técnico aos municípios na implantação/implementação do SUAS;
• monitoramento e avaliação das ações da Assistência Social;
• planejamento, elaboração de projetos e captação de recursos;
• gerenciamento dos recursos financeiros da Assistência Social;
• capacitação para os profissionais da área da assistência social.
Para os profissionais municipais não efetivos, será iniciado, junto à prefeitura municipal, um
processo de sensibilização e estímulo sobre a importância da realização de concurso público, com
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base na NOB-RH e nos critérios de co-financiamento estadual11, para efetivação de quadro de
pessoal qualificado academicamente e em profissões regulamentadas por Lei, em quantidade
necessária à execução da gestão e dos serviços socioassistenciais.
No médio/longo prazo, espera-se que todos os profissionais municipais da assistência social façam
parte do quadro efetivo da gestão pública municipal.
3.2 O PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
O Plano Anual de Capacitação, que será elaborado pela SEDAS e pactuado na Comissão Intergestores
Bipartite e aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, será o instrumento norteador da
oferta de cursos de qualificação para conselheiros e agentes públicos e sociais.
O Plano Anual conterá, entre outras informações:
• a definição de públicos, conteúdos programáticos, metodologia, carga horária e custos;
• a inclusão de conteúdos relativos aos serviços, programas, projetos, benefícios e gestão da
assistência social, bem como relativos a financiamento, planos, planejamento estratégico,
monitoramento, avaliação, construção de indicadores e administração pública;
• a especificidade dos trabalhos desenvolvidos com comunidades remanescentes de
quilombos, povos indígenas e outras, considerando para isso questões culturais, sociais e
demográficas existentes;
• a definição de metodologias de monitoramento e avaliação dos planos anuais.
Dentre as modalidades de ensino a serem utilizadas para implementação das ações do Plano Anual
de Capacitação está o ensino presencial, inclusive de forma regionalizada e o ensino à distância,
com apoio da tecnologia digital e em articulação com a TV Pernambuco para transmissão das aulas
ao vivo e na web.
Para sua elaboração, será necessária a realização de um levantamento/diagnóstico das equipes
municipais de Assistência Social, considerando sua composição, o perfil dos trabalhadores
envolvidos e as respectivas competências requeridas, o padrão de prestação de serviço desejado e
as peculiaridades da população usuária.
Neste diagnóstico, será utilizado o Treinograma de Azoubel, que identifica, de forma
individualizada por meio do Treinoíndice, a necessidade de capacitação de cada profissional para as
diferentes atividades realizadas. Esta necessidade se baseia no mapeamento do nível de
proficiência ideal para cada uma das atividades desempenhadas em uma determinada unidade de
oferta de serviços da assistência social, tendo como base o nível, a complexidade e a importância
de cada um dos conhecimentos específicos necessários para o profissional.

11

Entre os critérios para beneficiar os municípios com maiores volumes de recursos via co-financiamento estadual está a efetivação do
quadro da Assistência Social. Estes critérios, assim como outros, serão detalhados posteriormente.
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Quadro 2
Simulação de Treinograma da Gerência de Planejamento e Projetos da SEDAS

Pontos

Treinoíndice

9

9

9

9

-

-

Complexidade

9

7

10

8

8

8

9

-

-

Peso

9

10 10

9

9

8

10

9

10

8

10

9

9

9

9

-

-

Ferramentas do Office
(Word, Excel, Power
Point e Internet
Explorer)

9

8

Capacidade de
Articulação

8

9

Criantividade/
Raciocínio Lógico

10

7

Administração de
Tempo

10

9

SUAS

10

10

Licitação

Orçamento

9

9

Captação de Recursos
8

9

Orçamento

8

7

Acompanhamento de
Indicadores

10 10 10

Plano Plurianual

Importância

Descrição

Plano de Ação

Composição de Custos

Gerais

Elaboração de Projetos

Projetos
Elaboração de
Relatórios

Planejamento

MATRIZ IDEAL
Gerente

3

3

3

2

2

2

3

3

3

1

2

2

2

3

2

322

-

Coordenador de projetos
Técnico de elaboração de
projetos
Técnico em planejamento
orçamentário

2

1

2

2

3

2

3

3

3

1

2

3

3

2

2

302

-

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

2

1

3

1

2

285

-

2

3

3

2

1

2

1

3

3

1

3

2

2

1

2

278

-

Estagiário

1

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1

2

204

-

Profissional A - Gerente
Profissional B - Coordenador
de projetos
Profissional C - Técnico de
elaboração de projetos
Profissional D - Técnico em
planejamento orçamentário

2

3

1

3

2

3

1

2

1

2

3

1

3

2

1

264

0,82

3

3

3

2

3

1

2

1

3

2

1

3

2

1

1

275

0,91

3

2

2

2

2

1

2

1

3

2

3

2

2

3

1

275

0,96

2

2

3

1

2

1

3

2

3

2

1

2

1

3

1

258

0,93

Profissional E - Estagiário

1

1

3

2

3

1

2

3

1

1

2

3

1

3

1

249

1,22

MATRIZ REAL

O Treinograma de Azoubel será utilizado para medir as necessidades de qualificação dos
profissionais efetivos dos quadros municipais e estadual, buscando sempre executar as ações de
qualificação de forma continuada e subseqüente, com itinerário formativo. Isto permitirá, no médio
prazo, a profissionalização dos servidores públicos integrantes dos quadros da Assistência Social em
Pernambuco.
A escolha das instituições para execução dos cursos de qualificação será feita mediante Seleção
Pública e primará pela execução de parcerias com instituições de ensino e organismos não
governamentais. Dentre os projetos a serem contemplados estão: formação de gestores em políticas
públicas, formação de agentes sociais para atuação em órgãos deliberativos e consultivos e
formação de pesquisadores voltados à Política de Assistência Social.
Além do aperfeiçoamento da gestão pública e da melhoria na qualidade do atendimento ao
cidadão, o Plano Anual de Capacitação busca:
• a ampliação, produção e publicação de pesquisas acerca dos resultados das capacitações
realizadas, visando criar uma fonte de consultas;
• a ampliação da discussão com os Fóruns dos diferentes segmentos das Instituições de Ensino
Superior, favorecendo a articulação.
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3.3 A QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
O Governo de Pernambuco, por meio de relação pautada pelo reconhecimento da condição de
parceiro da política pública da Assistência Social12, vê como essencial a qualificação dos agentes da
Rede Socioassistencial.
Isto se torna indispensável uma vez que a ação destes agentes expande o leque de serviços
disponíveis às populações em vulnerabilidade pessoal e social, inclusive em algumas localidades
onde há a ausência de oferta de serviços públicos. A qualificação da Rede Socioassistencial
possibilita a ampliação da oferta de serviços de melhor qualidade, diversifica o atendimento
beneficiando segmentos específicos da população em vulnerabilidade pessoal e social e reforça a
Rede Municipal de Assistência Social.
Além de colaborar na oferta de serviços de forma qualificada, o Governo do Estado busca
estratégias para implementação de ações adicionais visando o apoio e fortalecimento da Rede
Socioassistencial, a exemplo do Todos com a Nota – Módulo Solidário. Este programa estadual
consiste no aumento de arrecadação do ICMS, com a finalidade de proporcionar a redistribuição
direta de parte do incremento no financiamento de atividades, cujo objetivo seja a melhoria das
condições educacionais, sociais, culturais, de saúde ou esportivas da população pernambucana,
sejam estas ofertadas por instituições governamentais ou não governamentais. Os recursos
adicionais originários do incremento da receita estadual deverão ser direcionados ao Fundo Estadual
de Assistência Social – FEAS, atendendo ao que preconiza a Política Nacional de Assistência Social PNAS.
Figura 10
Funcionamento do Todos com a Nota – Módulo Solidário
Consumidor
acumula notas
fiscais

Instituição
mobiliza
comunidade

Consumidor
doa notas
fiscais para
instituições

Instituição
troca notas
fiscais por
pontos sociais

Premiação
em dinheiro
para a
instituição

Atendimento
direto à
comunidade

Os recursos captados pelas instituições serão aplicados conforme Plano de Investimento Social - PIS,
de modo a beneficiar a população em situação de vulnerabilidade pessoal e social, incentivando a
complementaridade de ações, expansão das metas de atendimento e reforço da estrutura física
existente, com prioridade para os territórios com menores indicadores de desenvolvimento humano
e social.

12

Inscrita no respectivo Conselho de Assistência Social, de acordo com a identificação de ações nos níveis de complexidade e com sua
possibilidade de inserção no processo de trabalho em rede hierarquizada e complementar.
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Figura 11
Funcionamento do Todos com a Nota – Módulo Solidário

Além do Todos com a Nota – Módulo Solidário, com a implantação do Portal Social13, o Governo do
Estado espera disponibilizar à Rede Socioassistencial serviços destinados a reduzir o custo
operacional destas, com a colaboração direta da sociedade, a exemplo de doações de recursos
financeiros e materiais e do fomento de serviços voluntários para a Rede Socioassistencial.

13

Ver item 7.1 - Aprimoramento das Ferramentas de Gerenciamento.
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4

Sistema Estadual de
Monitoramento e Avaliação

Sendo o monitoramento e a avaliação componentes da terceira etapa do ciclo de gestão das
políticas públicas e entendendo este ciclo como essencial para o alcance das metas e dos objetivos
propostos, o Governo do Estado priorizará o desenvolvimento do Sistema Estadual de
Monitoramento e Avaliação.
Figura 12
Ciclo de Gestão da Assistência Social

Este Sistema está baseado:
• na necessidade de execução de uma sistemática contínua de monitoramento, para adoção
de medidas preventivas e de ajustes na operacionalização da Política de Assistência Social,
no Estado e nos municípios;
• no assessoramento técnico permanente aos municípios quanto à gestão e execução das
ações, garantindo a efetividade na alocação de recursos e a oferta de serviços com
qualidade;
• na avaliação dos resultados obtidos pela Política de Assistência Social, após identificada a
linha de base para acompanhamento dos indicadores;
• na presença do Estado junto aos municípios, como colaborador e parceiro no atendimento à
população pernambucana.
Para a execução desta estratégia em um estado com 184 municípios e o Distrito Estadual de
Fernando de Noronha, e grande extensão territorial, o monitoramento e a avaliação serão
permanentes e regionalizados, com equipes, supervisores e coordenadores sediados nas Gerências
Regionais de Assistência Social14, e coordenações de estudos e pesquisas e estatística, conforme
organograma a seguir:

14

Ver item 7.2 - Implantação das Gerências Regionais da Assistência Social.
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Figura 13
Estrutura do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação

Todo o monitoramento será presencial, com informações disponibilizadas on line e em tempo real
para os gestores da Política de Assistência Social, permitindo além de transparência na gestão, a
tomada rápida de decisões quando necessário.
O Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação contará com um módulo no Portal Social15, que
disponibilizará informações sobre o cumprimento da NOB e da NOB-RH pelos municípios, o
funcionamento dos CRAS e CREAS, a execução de ações da Rede Socioassistencial, os critérios e
repasses de recursos oriundos do MDS e do co-financiamento estadual, a execução das deliberações
das instâncias de controle e pactuação, as ações complementares do estado para mudança da
realidade social, entre outros.
Além disso, o Módulo ainda disponibilizará os resultados da avaliação on line, com séries históricas
dos indicadores de desempenho e de impacto, das ações executadas pelo Estado, municípios e Rede
Socioassistencial.

15

Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação On Line. Ver item 7.1 - Aprimoramento das Ferramentas de Gerenciamento.
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5

Instâncias de Controle
e Pactuação

Para colaborar no processo de consolidação da Política de Assistência Social, as diretrizes do
Governo do Estado buscarão fortalecer o sistema descentralizado e participativo da Assistência
Social, adotando, entre outras, medidas de fortalecimento do diálogo COM e ENTRE as instâncias de
controle e pactuação da Política de Assistência Social.
Dentre as medidas a serem executadas estão:
• Apoio e fortalecimento do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS;
• Capacitação de conselheiros, realização de seminários técnicos e transparência na execução
de ações da Política de Assistência Social;
• Apoio aos conselhos na realização das conferências estaduais;
• Criação de câmaras técnicas no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite - CIB para
discussões sobre assuntos relevantes à Política Estadual de Assistência Social e posterior
deliberação no Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS;
• Articulação com outros conselhos, a exemplo do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CEDCA, do Conselho Estadual de Defesa do Idoso - CEDI, do
Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência - CONED e do Conselho Estadual de
Segurança Alimentar - CONSEA, para discussão e implantação de ações previstas na Política
de Assistência Social de forma articulada;
• Garantia de recursos financeiros para execução das atividades do CEAS e da CIB, observadas
as normas que regem a matéria.
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6

Estratégias para Alcance das Metas
Estabelecidas no Pacto de Aprimoramento da
Gestão da Política de Assistência Social

6.1 APRIMORAMENTO DAS FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO
Para alcance das metas e execução das ações previstas, conferindo suporte à implementação deste
documento, faz-se necessário um conjunto de atos governamentais, medidas administrativas e
técnicas gerenciais avançadas, executados de forma competente e simultânea.
A implantação/implementação de ferramentas gerenciais na gestão da política de Assistência
Social, que permitam o acompanhamento das ações executadas em tempo real, aliadas à
utilização de indicadores de monitoramento e avaliação, torna-se essencial para o alcance dos
resultados esperados.
Além disso, a definição de ações estratégicas com metas regionalizadas, adequadas às
necessidades e realidades locais, e o envolvimento de parceiros, por meio do Pacto Social, na
execução das ações, respeitando-se o papel de cada ente federado, possibilitam a efetivação de um
compromisso público em busca da transformação da realidade social dos pernambucanos em
situação de vulnerabilidade e riscos.
A implantação do Portal Social, ferramenta digital para gerenciamento das ações da Assistência
Social por meio de indicadores de desempenho e de resultado, permite a tomada de decisão em
tempo real, reduzindo os custos de oportunidade e os prejuízos à população e ao erário público. Os
municípios e entidades serão incentivados e preparados para a sua utilização.
O Portal Social, que disponibilizará via internet, serviços sociais voltados à transparência na gestão
dos recursos e dos dados e informações da assistência social, compreende:
• O aperfeiçoamento do Sistema de Informação e Gestão da Assistência Social - SIGAS/PE,
permitindo maior precisão e transparência na aplicação de recursos para os demais entes
federados, órgãos deliberativos e instâncias de controle;
• A implantação do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação On Line, com séries
históricas dos indicadores de desempenho e de impacto relativas às ações executadas pelo
Estado, municípios e Rede Socioassistencial.
• A seleção pública informatizada de projetos, garantindo agilidade e precisão das
informações disponibilizadas para melhor escolha do gestor público acerca das propostas
ofertadas;
• As doações de recursos financeiros e materiais da sociedade, via Pernambuco Solidário,
com relacionamento direto e virtual entre doadores e instituições receptoras da Rede
Socioassistencial, reduzindo o custo operacional destas e ampliando as possibilidades de
atendimento à população;
• O fomento de serviços voluntários para a Rede Socioassistencial, com encaminhamento
virtual de profissionais para atendimento à população via Pernambuco Voluntário;
• O Serviço Virtual de Informações ao Gestor, com download de documentos e legislação
vigente, chat para esclarecimento de dúvidas com os gestores públicos da Assistência Social
e publicações de experiências exitosas;
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•

Transparência da aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social.

A adoção de Pactos de Aprimoramento da Gestão com os municípios também torna-se outra
ferramenta de compromisso com o avanço da gestão pública municipal da Assistência Social.
6.2 IMPLANTAÇÃO DAS GERÊNCIAS REGIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Com vistas a assegurar a execução das estratégias territorialmente definidas, considerando para
isso as características socioeconômicas das Regiões de Desenvolvimento e de seus municípios (que
são heterogêneos, têm suas especificidades e pedem tratamentos diferenciados na implantação do
SUAS), aliada à necessidade de acompanhamento da Rede Socioassistencial, a SEDAS iniciará o
processo de descentralização da Gestão da Assistência Social em doze Gerências Regionais,
conforme mapa 4.
Mapa 4
Implantação das Gerências Regionais da Assistência Social

Cada uma das Gerências Regionais da Assistência Social contará com infra-estrutura física
adequada16 para desenvolvimento de suas atividades e será responsável por um aglomerado de
municípios, de acordo com regionalização proposta pela Agência de Planejamento Condepe-Fidem,
adotada no PPA 2008-2011.
As Gerências Regionais possuirão equipe diversificada e interdisciplinar de gestores públicos
estaduais, contratados mediante concurso público, e serão responsáveis pelo alcance das metas
regionais determinadas pela SEDAS, além de prestar apoio técnico aos municípios, realizar o
monitoramento e a avaliação das ações regionais e acompanhar a Rede Socioassistencial local,
entre outras atividades.

16

Instalação física, veículos, equipamentos de informática, conectividade com a web e mobiliário, entre outros.
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6.3 GESTÃO FINANCEIRA
Com o objetivo de melhorar a gestão financeira do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e
seguindo a diretriz de gestão por indicadores de desempenho, a SEDAS, por meio da Câmara
Técnica no âmbito da CIB, iniciou o aprimoramento dos critérios sócio-técnicos para partilha de
recursos entre os municípios, considerando, dentre outros, indicadores socioeconômicos,
desigualdades regionais, presença da Rede Socioassistencial, níveis de gestão municipal,
cumprimento da NOB-RH e valor mínimo por porte de município.
Além de buscar incrementar o volume de recurso do FEAS, haverá a implantação do modelo de
transferência fundo-a-fundo para agilizar o repasse de recursos do fundo estadual aos fundos
municipais de Assistência Social, rompendo com a histórica relação convenial.
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7

Plano de Ação: Biênio 2007-2008

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos/SEDAS
Biênio 2007/2008
Prioridades Nacionais
Prioridade: Reordenamento institucional e programático dos órgãos estaduais e do Distrito Federal gestores da assistência social para adequação ao SUAS
Estratégia: Adequar a estrutura funcional e os programas/ações em sintonia com as diretrizes federais
Metas
Recursos
Ações/Atividades
Responsáveis
Prazo
Resultados/Impactos esperados
Necessários
2007
2008
2007
Realização de reordenamento
Gerência Geral de
Atender funcionalmente as
institucional
Gestão e
diretrizes de organização do
concluído
x
x
x
Informação da
SUAS
Política de
Assistência Social
Reordenamento programático, por
Gerência Geral de
Garantir a aplicação
meio da elaboração do PPA 2008 – 2011 Gestão e
racionalizada dos recursos do
Informação da
20/06/2007
x
x
R$ 90.000,00
FEAS em sintonia com as
Política de
diretrizes de organização dos
Assistência Social
serviços e das ações do SUAS
Preparação de concurso público
Gerência Geral de
Atender as diretrizes de
estadual para profissionais da
Gestão e
organização do SUAS, através da
12/2007
x
R$ 300.000,00
assistência social
Informação da
NOB-RH
Política de
Assistência Social

TOTAL

390.000,00

Plano de Ação: Biênio 2007-2008
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos/SEDAS
Prioridades Nacionais
Prioridade: Organização do território estadual e do Distrito Federal em regiões/microrregiões, com identificação da implantação
nos municípios-sede ou pólo e municípios de abrangência
Estratégia: Estruturar o Sistema Estadual de Assistência Social de forma regionalizada
Metas
Recursos
Ações/Atividades
Responsáveis
Prazo
Necessários
2007
2008
2007
Organização do território estadual em
SEPLAG/Agência
concluído
x
x
x
regiões/microrregiões
Condepe/Fidem
Identificação dos serviços de caráter
Gerência de
concluído
x
x
x
regional
Planejamento
Implantação das Gerências Regionais
Gerência do SUAS
08/2007
0 RD`s
03 RD’s
da Assistência Social

TOTAL
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Biênio 2007/2008
dos serviços de caráter regional

Resultados/Impactos esperados
Garantir planos que atendam a
realidade regional

Acompanhamento e assessoria
aos municípios de forma
contínua
-

Plano de Ação: Biênio 2007-2008
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos/SEDAS
Biênio 2007/2008
Prioridades Nacionais
Prioridade: Apoio técnico e financeiro aos Municípios na estruturação e implantação de seus sistemas municipais de assistência social
Estratégia: Fortalecer os sistemas municipais de assistência social
Metas
Recursos
Resultados/Impactos
Ações/Atividades
Responsáveis
Prazo
Necessários
esperados
2007
2008
2007
R$ 520.000,00
Co-financiamento estadual aos
Gerência do
Qualificação das ações da
33 municípios +
municípios com adoção de critérios de
SUAS
Proteção Social Básica e
distrito
partilha de recursos e de incentivos
Especial
estadual (CRAS)

08/2007

52 municípios +
distrito
estadual
(equipamentos
de informática)
20 municípios
(Proteção
Social Especial)

Financiamento
para o CRAS
87 CREAS, de
âmbito local

30 CREAS, de
âmbito local
Regulamentação de apoio às ações
emergenciais (enchentes, seca,
calamidades públicas, entre outras)
Financiamento de atividades
desenvolvidas por instituições
governamentais e não-governamentais

R$ 212.000,00

R$ 372.000,00

R$ 558.000,00

Gerência do
SUAS

08/2007

x

x

R$ 500.000,00

Gerência do
SUAS

08/2007

Em estudo

x

x

TOTAL
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Fortalecimento das ações
emergenciais do município
Qualificação dos serviços
socioassistenciais pela rede
municipal de atendimento

Plano de Ação: Biênio 2007-2008
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos/SEDAS
Biênio 2007/2008
Prioridades Nacionais
Prioridade: Coordenação, gerenciamento, execução e co-financiamento de programas de capacitação de gestores, profissionais, conselheiros e prestadores de
serviços
Estratégia: Aprimorar a execução da Política de Assistência Social no âmbito Estadual e Municipal
Metas
Recursos
Resultados/Impactos
Ações/Atividades
Responsáveis
Prazo
Necessários
esperados
2007
2008
2007
Implementação do Plano de Formação Gerência de
Gestores, técnicos,
400 gestores/
de Agentes Públicos e Sociais
Capacitação
400 gestores/
conselheiros e profissionais da
coordenadores
08/2007
coordenadores
operadores da PNAS nos âmbitos
assistência social qualificados
e conselheiros
estadual e municipal
para o desenvolvimento de
R$ 800.000,00
suas atividades;
Implementação do Plano Estadual de
Gerência de
1.500
3.000
Capacitação, com base em
Capacitação
08/2007
Capacitação e formação
profissionais
profissionais
levantamento de necessidades
continuada;
TOTAL
R$ 800.000,00

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos/SEDAS
Biênio 2007/2008
Prioridades Nacionais
Prioridade: Definição de processo de transição para a municipalização da execução direta dos serviços de proteção social básica, contendo metas, responsáveis e
prazos
Estratégia:
Metas
Recursos
Ações/Atividades
Responsáveis
Prazo
Resultados/Impactos esperados
Necessários
2007
2008
2007
Observação: a municipalização dos serviços de proteção social básica no Estado de Pernambuco foi concluída com êxito
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Plano de Ação: Biênio 2007-2008
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos/SEDAS
Biênio 2007/2008
Prioridades Nacionais
Prioridade: Elaboração de proposta para instalação e coordenação do sistema estadual e do Distrito Federal de informação, monitoramento e avaliação das ações
de assistência social, de âmbito estadual e regional, por nível de proteção básica e especial em articulação com os sistemas municipais validado pelo sistema
federal
Estratégia: Aprimorar o Sistema de Assistência Social, no âmbito Estadual e Municipal
Metas
Recursos
Ações/Atividades
Responsáveis
Prazo
Resultados/Impactos esperados
Necessários
2007
2008
2007
Implantação do modelo regionalizado
Gerência Geral de
Acompanhamento sistemático do
de Monitoramento e Avaliação das
Gestão e
desenvolvimento das ações da
Ações da Assistência Social
Informação da
08/2007
12 RD`s
12 RD`s
R$ 2.000.000,00
assistência social
Política de
Assessoria permanente aos
Assistência Social
municípios
Implantação do Portal Social
Gerência Geral de
Atualização e expansão em
Gestão e
módulos dos serviços do Portal,
Informação da
tais como: aplicação dos recursos
Política de
do FEAS, Capacitação à distância,
Assistência Social
Rede Socioassistencial,
08/2007
01
x
Pernambuco Solidário (banco de
doação), Observatório Social e
Pernambuco Voluntário (banco de
voluntariado), Chat, dentre outros
R$ 370.000,00
módulos
Aperfeiçoamento e atualização da base Gerência Geral de
Qualificação dos dados e das
de dados do Sistema de Informação e
Gestão e
informações do sistema,
Gestão da Assistência Social - SIGAS/PE Informação da
garantindo a confiabilidade da
Política de
base do banco
10/2007
x
x
Assistência Social
Subsidiar os gestores estaduais e
municipais na formulação de
políticas e na elaboração de seus
planejamentos e planos de ação
TOTAL
2.370.000,00
TOTAL
5.722.000,00

Pacto de Aprimoramento da Gestão
da Política de Assistência Social de Pernambuco

32

ANEXO I – PLANO DE AÇÃO SEDAS – 2007

AÇÃO ESTRATÉGICA

GESTÃO DO SUAS
OBJETIVO
Implementar e fortalecer o Sistema
Único de Assistencia Social - SUAS, no
Estado de Pernambuco, e com isso
viabilizar o atendimento
socioassistencial à população em
situação de vulnerabilidade pessoal e
social. As ações socioassistenciais
serão realizadas através dos Centros
de Referência de Assistência Social,
que tem o caráter de prevenir,
promover e fortalecer os vínculos
familiares e dos Centros de Referência
Especializados de Assistência Social,
prestando atendimento a famílias e
indivíduos com vínculos fragilizados ou
rompidos, de acordo com as diretrizes
do Política Nacional de Assistência
Social – PNAS.

ATIVIDADES
Monitoramento e Avaliação das Ações da Assistência Social.
Formação de Agentes Públicos e Sociais operadores da PNAS nos
âmbitos estadual e municipal.
Co-financiamento Estadual.
Execução de ações emergenciais (enchentes, seca, calamidades
públicas, entre outras).

Implantação das Gerências Regionais da Assistência Social,
estruturadas a partir de concurso público.

SEDSDH
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

PLANO DE AÇÃO SEDAS – 2007

AÇÃO ESTRATÉGICA

AÇÃO ESTRATÉGICA

CENTRO DA JUVENTUDE

PERNAMBUCO CUIDANDO DOS MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA
OBJETIVO

OBJETIVO

ATIVIDADES

ATIVIDADES
Atualização da pesquisa de crianças e adolescentes em situação
de rua

PLANO DE AÇÃO SEDAS – 2007
AÇÃO ESTRATÉGICA

AÇÃO ESTRATÉGICA

PE NO BATENTE

CENTRO DA FAMÍLIA

OBJETIVO

OBJETIVO

ATIVIDADES

ATIVIDADES
Concepção do projeto piloto.

Concepção do programa.

Definir políticas de geração de renda
complementares ao Sistema Público de
Emprego, Trabalho e Renda (SPETR)
para os beneficiários da Política de
Assistência Social, garantindo políticas
emancipatórias sustentáveis em
articulação com outras instâncias
governamentais.

Implantação de modelo em comunidades previamente escolhidas
– piloto (5 comunidades distribuídas na Região Metropolitana,
Zona da Mata, Agreste e Sertão, dentre aquelas contempladas
com os CVT – Centros Vocacionais Tecnológicos).
Implantação de ações voltadas à Geração de Renda
complementar e sustentável com base no modelo de Economia
Solidária.
Apoio aos projetos de geração de renda e de estruturação de
unidades produtivas autônomas, principalmente voltados às
comunidades indígenas e quilombolas.
Articulação com os programas de acesso ao microcrédito
orientado.

Promover o atendimento
socioassistencial especializado às
famílias e indivíduos em situação de
risco e violação de direitos, nas suas
diversas formas: violência doméstica,
violência física e sexual, exploração
sexual e comercial, situação de rua,
maus-tratos, abandono, trabalho
infantil, dentre outras. É fato que a
violência doméstica é uma das
principais causas pela qual crianças e
adolescentes deixam as suas casas e
passam a viver nas ruas, consistindo o
seu enfrentamento prioridade do atual
governo.

Implantação de modelo – piloto.
Atendimento e acompanhamento psicossocial especializado.
Abrigamento temporário de crianças, adolescentes e jovens no
CREAS ou município-pólo.
Ressocialização de jovens em conflito com a Lei, em condição
de Liberdade Assistida ou Semi-Liberdade.
Atendimento à crianças e adolescentes vitimas de abuso e
exploração sexual.
Atendimento à crianças e adolescentes em situação de trabalho
infantil.

SEDSDH

SEDSDH

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
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PLANO DE AÇÃO SEDAS – 2007

AÇÃO ESTRATÉGICA

AÇÃO ESTRATÉGICA

COMIDA NA MESA

PORTAL SOCIAL

OBJETIVO

ATIVIDADES

OBJETIVO

Concepção do programa.

Garantir o acesso aos alimentos em
quantidade, qualidade e regularidade
necessárias à promoção da saúde das
populações em situação de
vulnerabilidade e risco e/ou de
insegurança alimentar e nutricional.

Implantação do modelo piloto de aquisição de alimentos da
agricultura familiar para doação simultânea às entidades
públicas e privadas que compõem a rede socioassistencial do
Estado (Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome).

ATIVIDADES

Disponibilizar à população, via portal
na internet, serviços sociais voltados à
transparência na gestão dos recursos e
das informações da assistência social,
a doações de recursos financeiros e
materiais dos empresários e ao
fomento de serviços voluntários para a
rede socioassistencial.

Lançamento do Portal Social.
Atualização e expansão em módulos dos serviços do Portal, tais
como: aplicação do recursos do FEAS, Capacitação à distância,
Rede Socioassistencial, Pernambuco Solidário (banco de
doação), Observatório Social e Pernambuco Voluntário (banco de
voluntariado).

Distribuição de cestas de alimentos doadas pelos empresários.
Educação alimentar e nutricional - Cozinha itinerante.
Projeto Sopa Amiga – Convênio com o CEASA (financiado com
recursos da ARPE).

SEDSDH

SEDSDH

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
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PLANO DE AÇÃO SEDAS – 2007

AÇÃO ESTRATÉGICA

AÇÃO ESTRATÉGICA

TODOS COM A NOTA: MÓDULO SOLIDÁRIO

MOBILIZAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO
Aumentar o investimento público nas
áreas de educação, saúde, assistência
social e cultura mediante recursos
adicionais captados com envolvimento
direto da população na arrecadação de
notas e/ou cupons fiscais. Os recursos
serão destinados tanto ao
financiamento de atividades
desenvolvidas por instituições
governamentais e não-governamentais,
por meio de distribuição de
premiações pelo Estado, como no
fortalecimento de projetos sociais
prioritários desenvolvidos pelo
Governo do Estado, conforme escolha
do cidadão via internet.

ATIVIDADES

OBJETIVO

Lançamento do Programa

Distribuição das premiações para investimentos em programas
sociais, expandindo a capacidade de atendimento à população
vulnerável no Estado.

ATIVIDADES

Estimular a participação de
empresários, conselhos, agentes
públicos e sociedade civil no processo
de constituição das ações
socioassistenciais, garantindo a
transparência nas ações. Além disso,
mobilizar os agentes públicos para
utilização dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio - ODM na
elaboração de seus Planos Municipais e
a classe empresarial para adotar
critérios de responsabilidade social,
por meio da implantação do Selo de
Responsabilidade Social.

Apoio às ações dos Conselhos – CEAS, CEDI e CONED.
Apoio à realização da VII Conferência Estadual de Assistência
Social.
Apoio à realização da I Conferência Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional.
Implementação do Selo de Responsabilidade Social.
Mobilização dos agentes públicos dos municípios para a
utilização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM na
elaboração de seus Planos Municipais.
Capacitação para melhoria do atendimento realizado pela rede
socioassistencial do movimento religioso.

SEDSDH

SEDSDH

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
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ANEXO II – CONTATOS DA EQUIPE TÉCNICA
ACÁCIO FERREIRA DE CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: sedas@sedsdh.pe.gov.br
Fone: (81) 3222-0515 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 242
MICHELI SILVA BARRETO - GERENTE GERAL DE GESTÃO E INFORMAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: micheli.barreto@sedsdh.pe.gov.br
Fone: (81) 3423-6953 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 258
MARIANA DE ANDRADE LIMA SUASSUNA - SUPERINTENDENTE DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
E-mail: mariana.suassuna@sedsdh.pe.gov.br Fone: (81) 3222-4777 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 277
MARGARIDA MARIA SOARES DA SILVA - GERENTE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS
E-mail: margarida.soares@sedsdh.pe.gov.br
Fone: (81) 3421-2161 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 220
ELISÂNGELA GONÇALVES LIMA - GERENTE DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CAPACITAÇÃO
E-mail: elisangela.goncalves@sedsdh.pe.gov.br Fone: (81) 3421-5628 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 267
JOSÉ RICARDO SAMICO ALVES DA SILVA - GERENTE DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
E-mail: ricardo.samico@sedsdh.pe.gov.br
Fone: (81) 3231-6028 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 246
VICENTE TORRES MOURÃO - GERENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
E-mail: vicente.mourao@sedsdh.pe.gov.br
Fone: (81) 3421-4237 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 226
MARIA DAS MERCÊS ALVES LUNA - GERENTE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
E-mail: merces.luna@sedsdh.pe.gov.br
Fone: (81) 3421-4367 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 255
RIZETE SERAFIM COSTA - GESTORA DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
E-mail: rizete.costa@sedsdh.pe.gov.br
Fone: (81) 3222-6405 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 278
MARIA DO SOCORRO DE SÁ RODRIGUES GONCALVES - GESTORA DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
E-mail: socorro.rodrigues@sedsdh.pe.gov.br Fone: (81) 3421-5033 PABX: (81) 3231-0083 Ramal - 231
PAULA VANUSA DE SANTANA TAVARES DE OLIVEIRA - GESTORA DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADAS PELO ESTADO
E-mail: paula.tavares@sedsdh.pe.gov.br
Fone: (81) 3221-6931 PABX: (81) 3231-0083 Ramal – 285
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Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDSDH
Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDAS
Endereço: Av. Cruz Cabugá, 665 – Santo Amaro – Recife/PE
CEP: 50.040-000
Fone (PABX): + 55 81 3231-0083
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