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RESUMO 

 

 

Este Paper tem como objetivo analisar o fluxo da coordenação estadual nas políticas 

públicas municipais de Assistência Social, com foco no Planejamento Estadual da 

Assistência Social (PEAS), aprofundando o entendimento de como os municípios recebem 

na sua política as diretrizes estaduais, bem como o papel dos municípios, ou seja, do local 

no qual as políticas efetivamente são executadas e acontecem. Compreendendo o processo 

realizado pelas Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), 

responsáveis pela disseminação e implementação do PEAS elaborado no final de 2015 e 

com vigência até 2019 junto aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Este Paper é um 

desdobramento da dissertação “Plano Estadual de Assistência Social: O Papel das 

Diretorias Regionais na Formulação, Avaliação e Apoio a Implementação”, portanto de 

acordo com as entrevistas realizadas com as interfaces das Secretaria o processo de 

construção do PEAS foi realizado de forma distinta a dos anos anteriores, sendo mais 

participativo, buscando além do envolvimento dos atores alocados na sede, também a 

efetiva participação das diretorias regionais na construção do plano. A finalidade do 

processo mais participativo é o empoderamento das DRADS como instância responsável 

por replicar o PEAS nos municípios do estado, atuando como formuladoras, 

implementadoras e avaliadoras dos Programas. 

Para realizar esta avaliação buscou-se embasamento no referencial teórico de 

Implementação e Elaboração em destaque Michael Hills, Subiratis e Pressman. E na 

literatura de Federalismo em destaque Almeida, Abrucio e Elazar, explicitando papéis e 

responsabilidades do estado e dos municípios. Além da Pesquisa aplicada nas DRADS na 

qual foi inclusa uma pergunta direcionada a apurar sua percepção sobre a relação com os 

municípios, bem como a análise da Comissão Intergestores Bipartite, com foco no Pacto e  

 



 
 

 
 

Portarias publicadas. 

 

Palavras-chave: Ciclo de Políticas Públicas. Planejamento estratégico. Formulação. 

Implementação. Federalismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper analyzes State coordination of municipal public policies in social 

assistance, focusing on State Social Assistance Planning (PEAS), developing an 

understanding of how municipalities receive state guidelines and the role of municipalities 

- that is, the place where policies are effectively implemented. This covers the process 

performed by the Regional Social Assistance and Development Directorates (DRADS), 

which are responsible for the dissemination and implementation of PEAS, prepared at the 

end of 2015 and valid until 2019 for the 645 municipalities in the State of São Paulo. This 

paper carries on from the dissertation, "State Social Assistance Plan: The Role of Regional 

Offices in Formulation, Evaluation and Implementation Support," and as such is based on 

interviews carried out with the Departments' interfaces. The PEAS process was constructed 

differently from previous years and is more participatory, seeking not only the involvement 

of the actors allocated at the headquarters but also the effective participation of regional 

boards in the construction of the plan. The purpose of the more participatory process is to 

empower DRADS in replicating PEAS in the State's municipalities, acting as formulators, 

implementers and evaluators of the programs. 

The Implementation and Elaboration theoretical framework was used as a basis for 

this evaluation, especially the work done by Michael Hills, Subiratis and Pressman. In the 

literature on Federalism, Almeida, Abrucio and Elazar were prominent, explaining the roles 

and responsibilities of the state and municipalities.  In addition to the research applied to 

DRADS, which included a question to ascertain the perception of relationships with 

municipalities, analysis of the Bipartite Interagency Commission focused on agreements 

and ordinances published. 

 Keywords: Public Policy Cycle. Strategic planning. Formulation. Implementation. 

Federalism.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Para realizar a análise central proposta neste Paper que foca na coordenação 

estadual das políticas municipais de Assistência Social (estado para os municípios), com 

foco no desdobramento do Planejamento Estadual de Assistência Social do Estado de São 

Paulo (PEAS), elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), de forma 

participativa junto as Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social 

(DRADS) inicia-se esta introdução com um breve histórico do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). 

Como já foi dito no resumo, sendo esse Paper um desdobramento da Dissertação 

“Plano Estadual de Assistência Social: O Papel das Diretorias Regionais na Formulação, 

Avaliação e Apoio a Implementação”, além da pesquisa bibliográfica que foca no 

referencial teórico de implementação e federalismo, sinalizada nos dois capítulos a seguir, 

também foram realizadas entrevistas com interfaces cruciais, tais como secretário do 

desenvolvimento social,  assessora de gabinete, a coordenadora da CAS,  coordenadora e 

dois técnicos da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (EDESP), 

coordenador e mais um técnico da Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE), todos 

envolvidos na discussão e elaboração do PEAS. E ainda, análise do PEAS e aplicação de 

uma pesquisa survey monkey on-line junto as 26 DRADS, com uma pergunta especifica 

que visava a apuração da percepção das DRADS em relação ao seu papel junto aos 

municípios no tocante a implementação do PEAS. 

Devido ao grande nível de complexidade na operacionalização das ações 

estabelecidas e pactuadas no PEAS, é que se instala a preocupação na forma de atuação 

das DRADS para execução junto aos municípios, mas antes de aprofundar nessa questão, 

é fundamental mergulhar no histórico que desemboca no momento atual da assistência 

social no Brasil. 

A partir de 1988 com a nova Constituição Federativa do Brasil, chamada 

“Constituição Cidadã” a Assistência Social passou a ser assegurada como direito de todo 

cidadão, com ênfase em aspectos sociais tais como: a redução da desigualdade social, 

proteção do direito integral, a redução da pobreza, ampliação dos benefícios dos 



 
 

 
 

trabalhadores, entre outros.   Neste momento também os municípios alçam ao patamar de 

entes federativos.  A União posiciona-se como formuladora e financiadora da política, o 

estado como coordenador e articulador entre União e municípios, principalmente 

assegurando diretrizes estratégicas. E os municípios passam a ser os grandes 

implementadores com a gestão e o conhecimento do local. “A temática da descentralização 

ganhou força nos últimos 30 anos em todo o mundo.” (ABRUCIO, 2005, p 42). 

 No entanto, somente a partir de 1993 a Assistência Social passou a integrar a 

Política Nacional de Seguridade Social com a publicação da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS). E apenas em 2005 é lançado o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), com a missão de descentralizar a política de Assistência. Ainda em 2011 é 

sancionada a Lei 12.435, assegurando a continuidade do SUAS que surge como uma 

política pública que traça novos paradigmas ao estimular um movimento de deslocamento 

da pratica de ações pontuais e fragmentadas para ações integradas e que buscam a 

emancipação de indivíduos e sociedades. Nesta perspectiva o desafio dos estados que é 

construir e partilhar diretrizes claras, apoio e capacitação aos municípios se torna uma 

demanda latente e, sua falta, um risco a implantação das políticas nas localidades. 

 

“O federalismo constitui um compromisso peculiar entre 

difusão e concentração de poder político em função da luta 

política e das concepções predominantes sobre o os contornos 

do Estado Nacional e sobre os graus desejáveis de integração 

política e equidade social”. (Almeida, 2001, p. 14). 

 

 

A aplicação dos recursos do SUAS é validada e acompanhada pelos Conselhos 

Estaduais e Municipais, e são negociados, entre outros, na Comissão Intergestores Bipartite 

(governo estadual e governo municipal) que será analisada adiante. 

Neste contexto de outubro de 2015 a abril de 2016 a Secretaria Estadual do 

Desenvolvimento Social (SEDS) do Estado de São Paulo elaborou o PEAS que estará 



 
 

 
 

vigente até 2019, firmando estratégias, diretrizes e compromissos atrelados ao SUAS que 

devem ser desdobradas para os municípios de São Paulo. Com o novo PEAS o objetivo da 

SEDS é fortalecer seu papel como coordenadora das políticas sociais do Estado, 

posicionando as 26 Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social 

(DRADS), organizadas em 6 macroregiões, como formuladoras, avaliadoras e apoiadoras 

da implementação do PEAS pelos municípios.  

 

“Em resumo, a SEDS tem o papel de conduzir programas promotores de 

acesso e defesa de direitos e também de cofinanciar, monitorar, orientar, 

analisar e avaliar os resultados obtidos pelos municípios na área de 

assistência social. Para tanto, faz-se necessário acatar os referenciais 

teóricos já estabelecidos pelo SUAS e implementar metodologias e 

sistemas sobre os temas ligados à gestão, monitoramento e avaliação, 

sempre com vistas a uma administração sensível às demandas locais e às 

deliberações dos órgãos de controle social vinculados à SEDS. (PEAS, 

2016, P. 8)” 

 

 

O PEAS elaborado pela SEDS, pautou-se no SUAS, fato observável principalmente 

na proposição da gestão descentralizada da política social e da gestão por territórios no 

Estado de São Paulo, bem como no foco ao enfrentamento da extrema pobreza. Neste novo 

escopo cabe as DRADS garantir que a política pública elaborada no PEAS seja efetivada 

nos municípios. No entanto, o atual fluxo realizado entre a SEDS (órgão central) e as 

DRADS (órgãos regionais) apresentam pontos de melhoria e atenção que tem 

comprometido a implementação do PEAS. E aqui serão analisados também os possíveis 

pontos de melhoria no contexto entre DRADS e prefeituras. 

 

“O objetivo do PEAS é fortalecer a política estadual de assistência social 

em articulação com os municípios e promover o avanço na sua eficiência, 

eficácia e efetividade, contribuindo para a consolidação do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS, com vistas a uma assistência social 

voltada para o desenvolvimento social e comprometida com o 

enfrentamento da pobreza e da pobreza extrema no Estado de São 

Paulo”. (PEAS, 2016, P. 17)” 



 
 

 
 

2. FEDERALISMO NO BRASIL 

 

Refletir sobre a centralização ou descentralização no Brasil é outro aspecto 

fundamental para este Paper, pois por muitas vezes esse processo se mostrou pendular, 

mudando conforme o contexto nacional, mesmo antes da constituição de 88. Segundo 

Maria Almeida “O federalismo trata simultaneamente de difundir o poder em nome da 

liberdade e concentra-lo em nome de um governo atuante” (Almeida, p.14 2001) 

Em meados de 1891 a Federação no Brasil era extremamente descentralizada “a 

federação extraordinariamente descentralizada, que resulta da constituição de 1891 e da 

construção política realizada pelos primeiros presidentes civis, é obra das elites paulistas” 

(Almeida, p.15 2001). Neste período o poder central era limitado, e a gênese dessa questão 

era o interesse de SP e MG em manter as condições fundamentais para a política café com 

leite que perdurou até 1930. 

De 1930 a 1985, por sua vez, o Brasil passou por uma experiência de regimes 

centralizadores e autoritários. Considerando a Era Vargas de 1930 a 1945 e a ditadura 

militar que se arrastou de 1964 a 1985, foram 55 anos de centralização do poder político e 

econômico na União. 

Focando na Constituição Federal de 1988, que marca a redemocratização e a nova 

dimensão institucional do Federalismo no Brasil, ela é marcada por forte viés de 

descentralização na federação brasileira, declara os municípios como entidades federativas 

e propõe uma nova divisão orçamentária União com 58%, Estados com 26% e Municípios 

com 16%. Em relação as prefeituras, o que ocorreu foi a “prefeiturização”, tornando 

prefeitos, agentes por excelência do jogo local” (Abrucio, p48 2005).  

 



 
 

 
 

2.1 CENTRALIZAÇÃO VERSUS DESCENTRALIZAÇÃO NA ATUALIDADE 

 

A partir do Governo do Fernando Henrique Cardoso, (FHC) há uma nova mudança 

nesse pendulo que antes estava no ponto da descentralização, começa a pender ainda que 

de forma não contundente, para a centralização, pois seu governo foca na modificação que 

permita a coordenação das relações intergovernamentais. O tema principal da gestão de 

FHC foi a financeira-fiscal. “Suas ações nortearam-se pelos objetivos de acabar com os 

mecanismo que os governos subnacionais tinham de repassar custos a União” (Abrucio, p. 

55 2005). Assim, para Abrucio houve uma descentralização e depois uma centralização, 

cujo ponto de inflexão foi 1994 que constrói outro federalismo, menos predatório, mais 

coordenado, com esta agenda de arrecadar mais e gastar menos. 

A partir do governo Lula e até o primeiro mandado do governo Dilma, a 

centralização se torna ainda mais expressiva, com a concentração de programas sociais 

idealizados e realizados pelo Governo Federal, ainda que ocorram nos municípios, sem que 

estes tenham autonomia. São exemplos, os Programas Mais Médicos e Minha Casa, Minha 

Vida.  

A Constituição Federal de 1988, com base nesse histórico e também na leitura 

atenta dos artigos 23 e 24 (dão margem para que nenhum ente federativo seja 

responsabilizado pelas atividades descritas), conclui-se portanto, que permite que a 

centralização ou descentralização ocorram de acordo com a conjuntura do país, ampliando 

ou reduzindo o poder do estado e / ou dos municípios. Em momentos, tendo mais peso a 

dinâmica da União junto aos estados. Em outros o estado com força e poder, liderando 

ações junto aos munícipios. Desde de o mandato da presidente afastada Dilma Roussef, a 

União começa a perder poder, nota-se novamente uma indefinição sobre como este pendulo 

irá se inclinar nos próximos anos, ainda em uma configuração de centralização, tal como 

vinha nos últimos anos, ou voltando a descentralizar. 



 
 

 
 

3.         IMPLEMENTAÇÃO 

 

Um dos principais dilemas em relação ao desdobramento do PEAS, elaborado pela 

SEDS, que deve ser liderado pelas DRADS junto aos municípios, está no campo da 

reflexão sobre implementação. E diz respeito a até que ponto as DRADS são formuladoras 

da políticas junto com a SEDS ou em que medida se tornam um elo implementador juntos 

aos municípios. Responder a esta questão é um desafio, e para tal, é fundamental resgatar 

a literatura sobre Implementação.  

 

3.1 O QUE É IMPLEMENTAÇÃO 

 

Os conceitos básicos de implementação datam da década de 70, e tornam a estra em 

evidência em meados de 2000.  Hills foca no significado da implantação pautando-se na 

reflexão sobre formulação versus implementação, referenciando-se nos conceitos “top-

down e bottom-up” e resgata a definição de Pressman e Wildavsky da implementação como 

“executar, efetuar, implementar, levar a cabo” (PRESSMAN E WILDAVSKY, 1973; 

HILLS, 2006, pg. 63). Em complemento Faria nos traz a abordagem dos mesmos 

estudiosos enfatizando que a “implementação é uma habilidade de criar elos em uma 

corrente causal, envolvendo comando, obediência, controle, comunicações, e recursos para 

que a política seja colocada em prática”. (PRESSMAN E WILDAVSKY, 1973; FARIA, 

2012, pg 9). 

 

3.2 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

 

Com estas reflexões é possível notar que há uma linha tênue entre formulação e 



 
 

 
 

implementação. Assim, uma determinada parte da elaboração, ocorre já em campo, na 

customização necessária para implantar o PEAS. Ou seja, as DRADS, idealmente 

participaram do processo de formulação, e continuam a fazer as adequações necessárias, 

ajustes, e afins, para implementar o planejamento na localidade. Assim como cada um dos 

municípios que são responsáveis pela implementação, em alguma medida se tornam 

formuladores ao realizar adaptações para executar o plano. Está claro que a SEDS é 

formuladora primária, mas certamente tanto DRADS como municípios, em maior ou 

menor medida assumem o papel tanto de formulação como de implementação a depender 

da perspectiva e desafios colocados no momento de viabilizar o plano. 

Na reflexão de Hills percebe-se que não há consenso entre os especialistas sobre a 

adequação em etapas dos conceitos de elaboração e implementação, no entanto, há razões 

pragmáticas para que esta divisão seja considerada. “O ato da implementação pressupõe 

um ato, isto é, o ato de se formular, que precisa ser feito”. (Hills, 2012, pg 63). Sinaliza 

que nem sempre é necessário que os formuladores estejam no topo hierárquico, contudo, 

chama a atenção para o “teorema de que a implementação segue à formulação e à tomada 

de decisão”. (Hills 2012, pg 64). 

Por fim, Hills como Subirats abordam também a questão do “deficit de 

Implementação” na qual o deficit de implementação se acumula à medida em que a 

colaboração não ocorre. Esta abordagem fortalece a estratégia da SEDS que desde o 

primeiro momento realizou um conjunto de esforços coordenados para envolver, em maior 

ou menor grau, as partes interessadas no PEAS, estimulando que todos se percebam como 

colaboradores nesse processo. No entanto, sendo os municípios, agentes colaboradores 

centrais, talvez tivesse sido interessante contar com alguns representantes dessa instância 

na etapa de formulação. 

 

 



 
 

 
 

4. DESDOBRAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

 

O Plano Estadual de Assistência Social com vigência de 2016 a 2019, buscou uma 

forma inovadora de construção ao incluir cerca de 150 profissionais, além das interfaces 

da SEDS, também as DRADS, visando fortalecer o elo de apoio à gestão estratégica da 

Secretaria, pautando-se nas diretrizes do SUAS e do LOAS. 

O processo contemplou a escuta ativa dos envolvidos, bem como sua capacitação 

para a os temas de diagnóstico territorial e planejamento estratégico. 

 

"O Plano Estadual de Assistência Social foi o trabalho mais 

democrático da história da Secretaria, desde sua criação. A 

decisão foi de olhar pra dentro da estrutura burocrática e 

envolver todos, os ligados diretamente e indiretamente 

influenciam na execução da política para um encontro de 

ideias,posturas, metodologias e etc. O PEAS deve ser o livro de 

todos, onde todos saberão de onde estamos partindo, o que 

estamos fazendo e aonde queremos chegar." (Floriano Pesaro, 

entrevista 2017) 

 

A elaboração do PEAS esteve em sinergia com alguns acontecimentos estratégicos 

que ocorriam no momento da sua elaboração, são eles, o encerramento da Conferência 

Estadual de Assistência Social no final de 2015, finalização do plano decenal do SUAS, o 

ciclo de debates dos órgãos de controle social e sociedade civil, sobre o papel do Estado 

na política do SUAS. E também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

ONU que pautam governos e empresas com os 17 objetivos relacionados aos principais 

desafios sociais e ambientais globais a serem atingidos até 2030.  

Neste cenário foram definidas as 4 metas de atuação do PEAS de 2016 a 2019, 

convergentes pelo desafio central de reduzir a extrema pobreza do Estado de SP são: 

1. Avançar na implantação do SUAS; 

2. Adotar as decisões do Pacto de Aprimoramento e as conclusões das Conferências 



 
 

 
 

de Assistência Social e Conselhos; 

3. Contribuir para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em particular os de 

número 1,2,3,5,8,10,11,16 e 17 

4. Conciliar o PEAS e o PPA para o período 2016 e 2019. 

 

Para a efetivação do PEAS foram estruturadas ferramentas de apoio como a Sala 

de situação e o GANT ambos visam a realização de uma gestão transparente dos avanços 

dos programas previstos no PEAS, no entanto em nenhuma das duas ferramentas as 

DRADS figuram como atores centrais de preenchimento e liderança no sistema. No 

entanto, para a Secretaria, certamente as ferramentas possibilitam o monitoramento e 

acompanhamento do fluxo geral, tanto de forma quantitativa como qualitativa, uma vez 

que os gerentes responsáveis por cada projeto na SEDS estão responsáveis pela sua 

atualização e prestação de contas. 

Todas as atribuições, somadas aos programas e projetos definidos pelo PEAS, se 

apresentam como enorme desafio na operacionalização da Política Estadual de Assistência 

Social. As 26 DRADS, consideradas pelas interfaces como agentes centrais para a 

efetivação e concretização do PEAS, por sua vez apresentam uma equipe técnica 

heterógena, com pessoas mais e menos qualificadas, orçamento reduzido e falta 

infraestrutura para apoio aos municípios. Neste contexto as DRADS são órgãos 

descentralizados e integram uma rede de apoio social que está sob responsabilidade da 

Coordenadoria de Ação Social (SEDS, 2017).   

Além disso, as DRADS apresentam uma característica de abrangência diversa e 

multifacetada quanto ao conjunto de municípios que envolvem desde 1 município (DRADS 

Capital) até 49 municípios (DRADS Fernandópolis), assim diferenciadas. Portanto, 

considerando a diversidade dos municípios que fazem parte de cada regional, o apoio e 

suporte técnico oferecido pelas DRADS não seguem um padrão único e padronizado, mas 



 
 

 
 

sim, são customizados de acordo com o porte dos municípios, condição socioeconômica e 

conjuntura política. Observa-se: 

 

•  DRADS com menos de 10 municípios (4): Capital, Grande São Paulo Norte, Grande 

São Paulo ABC e Baixada Santista.  

 

• DRADS com 10 a menos de 20 municípios (6): Grande São Paulo Leste, Botucatu, Vale 

do Ribeira, Grande São Paulo Oeste, Itapeva e Barretos.  

 

• DRADS com 20 a menos de 30 municípios (7): Mogiana, Alta Paulista, Franca, 

Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba e Avaré. 

 

• DRADS com mais de 30 municípios (9): Sorocaba, Alta Sorocabana, Marília, Bauru, 

Vale do Paraíba, Alta Noroeste, Campinas, São José do Rio Preto e Fernandópolis. 

Ainda mais marcante, refletem grandes variações em termos de densidade demográfica: 

• Abaixo de 50 habitantes por km2: Vale do Ribeira, Itapeva, Alta Sorocabana, 

Fernandópolis, Avaré, Botucatu, Alta Noroeste e Alta Paulista. 

 

• De 50 a menos de 100 habitantes por km2: Barretos, Marília, Bauru, Franca, São José 

do Rio Preto, Araraquara e Mogiana. 

 

• De 100 a menos de 500 habitantes por km2: Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, Sorocaba 

e Piracicaba.  

 

• De 500 a menos de 1.000 habitantes por km2: Grande São Paulo Leste, Baixada 

Santista e Campinas. 

 

• Mais de 1.000 habitantes por km2: Grande São Paulo Norte, Grande São Paulo Oeste, 

Grande São Paulo ABC e Capital. 

 
A notável concentração populacional do Estado de São Paulo em suas 

cinco RMs – São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Sorocaba, Vale do 

Paraíba e Litoral Norte – de quase 80% do total de habitantes do Estado 

deve ser destacada. Em termos absolutos, a concentração populacional 

nas RMs, em especial São Paulo, leva a uma correspondente 

concentração da população mais vulnerável do Estado, o que aponta para 

a necessidade de um tratamento especial a esta região do ponto de vista 

da ação da Assistência Social. (PEAS, 2016, p 46). 

 



 
 

 
 

Assim os principais dilemas em relação ao desdobramento do PEAS, liderado pelas 

DRADS junto aos municípios dizem respeito desde a estruturação das microrregionais 

estarem ou não adequadas, bem como a estrutura de Coordenadorias nas quais as DRADS 

atualmente respondem para Serviço Social, perpassando por estarem, ou não, as DRADS 

munidas de recursos humanos, financeiros, bem como, apoio ferramentais e diretrizes que 

possibilitem a sua adequada atuação junto aos municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) 

 

Para analisar como ocorre hoje na prática algumas tomadas de decisões entre estado 

e municípios analisa-se o Pacto da CIB e algumas portarias, ambos publicadas no site. 

 

“A CIB - Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São 

Paulo, constituída pela Resolução SADS - 12 de 28 de julho de 1999, é 

um espaço de interlocução de gestores, sendo um requisito central em 

sua constituição a representatividade do Estado e dos municípios, 

levando em conta seu porte e sua distribuição regional.  Os seus membros 

devem representar os interesses e as necessidades coletivas referentes à 

Política de Assistência Social de um conjunto de municípios ou de todos 

os municípios.” (CIB, 2017) 

 

           Para realizar a gestão da Política de Assistência Social, a CIB segue se pauta no 

LOAS, promulgada em 1993, e a Norma Operacional Básica da Assistência Social - 

NOB/SUAS. A CIB é responsável por pactuar procedimentos de gestão de forma 

qualificada com o objetivo de oferecer serviços de qualidade ao usuário final (NOB-

SUAS). 

 

“Os princípios norteadores da atuação da Comissão Intergestores 

Bipartite seguem o que preceitua na Norma Operacional Básica de Assistência 

Social - NOB-2, aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social - CNAS, em Reunião Plenária de 15 e 16 de dezembro de 1998, 

conforme o disposto na Resolução n° 207, de 16/12/1998.” (CIB, 2017) 

 

A CIB se constitui a cada dois anos, e destaca-se abaixo as 5 primeiras atribuições 

descritas no site: 



 
 

 
 

 Pactuar a organização do Sistema Estadual de Assistência Social proposto pelo 

órgão gestor estadual, definindo estratégias para implementar e 

operacionalizar a oferta da proteção social básica e especial no âmbito do 

SUAS na sua esfera de governo; 

 Estabelecer acordos acerca de encaminhamentos de questões operacionais relativas 

à implantação dos serviços, programas, projetos e benefícios que compõem o 

SUAS; 

 Atuar como fórum de pactuação de instrumentos, parâmetros, mecanismos de 

implementação e regulamentação complementar à legislação vigente, nos aspectos 

comuns à atuação das duas esferas de governo; 

 Pactuar medidas para aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do 

SUAS no âmbito regional; 

 Avaliar o cumprimento dos requisitos relativos às condições de gestão municipal 

para fins de habilitação e desabilitação; 

Analisando o Pacto de Aprimoramento Estadual 2016-2019 é possível observar que 

o Estado disponibiliza aos 645 uma verba em formato de repasse Fundo a Fundo para 

atividades sociaassistenciais, básica e especial, bem como Programas complementares de 

transferência de renda. As prioridades deste pacto são 1) Universalização do SUAS, 2) 

Aperfeiçoamento Institucional, 3) Segurança de Renda 4) Integridade da Proteção 5) 

Gestão democrática e participativa.   

Destaca-se a prioridade 2 de aperfeiçoamento institucional, meta 5, único no qual 

o PEAS é mencionado diretamente. 

 

“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 competência de 

Vigilância Socioassistencial já está prevista em Decreto 57.819/2012 e o 

Estado possui diagnóstico elaborado para confecção do PEAS 2016-

2019.  

Ainda sobre o PEAS 2016-2019, tem-se como um dos quatro objetivos 

gerais do plano, a consolidação da Vigilância Socioassistencial no 

Estado de São Paulo. Para alcançar tal objetivo, foram propostas as 

seguintes ações: implantação de Núcleos de Vigilância Socioassistencial 

nas Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social 

(DRADS); elaboração de indicadores de avaliação e de padrões sobre a 

qualidade dos serviços socioassistenciais; estudos Governo do Estado de 

São Paulo Secretaria de Desenvolvimento Social”. (CIB, 2017).  

 

Ainda nas portarias disponíveis no site é possível observar que nas reuniões os 

representantes do Comitê deliberam e determinam sobre atividades que deverão ser 

realizadas pelo munícipio, em que período de tempo e como. No entanto, não é possível 

observar a deliberação clara sobre as contrapartidas e disponibilização dos valores 

sinalizados no pacto, bem como das responsabilidades do estado, com diretrizes, 

capacitação e orçamento, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. PESQUISA COM AS DRADS 

 

Como já dito, a pesquisa elaborada para avaliar a percepção das DRADS, é parte 

integrante da Dissertação “Plano Estadual de Assistência Social: O papel das diiretorias 

regionais na formulação, avaliação, e apoio a implementação” e foi construída 

conjuntamente com atores da SEDS ao longo de entrevistas individuais realizadas. Neste 

questionário apuramos a percepção geral das DRADS em relação aos seus papéis e 

responsabilidades. E foi possível realizar uma pergunta, focando o entendimento das 

DRADS em relação a suas atribuições juntos aos municípios para o desdobramento do 

PEAS. 

A pesquisa foi enviada para as 26 diretorias regionais, 22 responderam ao 

questionário que contou com 17 perguntas fechadas e 6 perguntas abertas. Na pesquisa foi 

possível validar a percepção geral de falta de clareza em relação as diretrizes, papéis e 

responsabilidades das DRADS. Foi possível verificar também que a maioria das DRADS 

se auto percebe como implementadoras. Quase 80% dos entrevistados vê as DRADS como 

implementadoras. Enquanto, 53% as vê como formuladoras e 65% vê as DRADS como 

avaliadoras.  

 

 

 

 

Você vê as DRADS como implementadoras do 

PEAS 

Você vê as DRADS como formuladoras do 

PEAS 

Você vê as DRADS avaliadoras do PEAS? 

Concordo Concordo 

Concordo 



 
 

 
 

 

Quando questionados em relação ao papel das DRADS junto aos municípios, os 22 

respondentes, tendem a focar também na implementação, seja de forma direta ou como 

apoio. O papel de monitoramento e acompanhamento também aparece de forma 

expressiva. Seguidos de uma perspectiva de apoio para efetivação do planejamento. Chama 

atenção no entanto, a ausência de uma perspectiva de papel das DRADS como 

capacitadoras e treinadoras, no sentido de preparar os municípios para a atuação. E ainda a 

falta de detalhamento nas respostas, na direção de sinalizar “Como” a implementação é 

feita. Abaixo as respostas na integra: 

 

“Apoiar a implantação e/ou implementação do SUAS e das Políticas de abrangência da SEDS (Segurança 

Alimentar e Política sobre Drogas)” 

“APOIO TÉCNICO” 

“Efetivar a sua implementação de maneira efetiva e eficiente” 

“Apoio técnico aos municípios no sentido de acompanhar, monitorar e avaliar” 

“Ofertar apoio para o acompanhamento, monitoramento e avaliação” 

“Apoio técnico e monitoramento da implementação e qualificação do SUAS na região” 

“Apoiar os municípios para efetivação do SUAS” 

“Apoio, Orientação, Supervisão, Monitoramento” 

“Supervisionar, monitorar, orientar, e efetuar repasse de recursos” 

“Implementação” 

“Implementação” 

“Integrar os diversos programas e projetos” 

“Assessorar tecnicamente, acompanhar e, nos municípios em que não houver Vigilância Socioassistencial, 

monitorar as ações previstas, para seu desenvolvimento junto aos usuários da PNAS.” 

“Sempre de conseguir mais conquistas e a efetividade das ações de planejamento” 

“Monitorar, assessorar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a operacionalização de programas e ações, 

visando o fortalecimento da gestão do SUAS e demais politicas temáticas e por segmentos” 

“Dar orientações aos municípios” 

“Fomentar e das subsidio técnico na elaboração e execução do PEAS” 



 
 

 
 

“Promover a disseminação do conteúdo do PEAS, com vistas a propiciar sua implementação” 

“Ofertar apoio para o acompanhamento, monitoramento e orientações técnicas na execução dos serviços e 

ações.” 

“Não temos clareza sobre isso. Executamos muitas atividades, porém não paramos para analisar se todas 

essas atividades estão conectadas com o PEAS. Falta análise, reflexão sobre isso.” 

“Apoiar tecnicamente e monitorar as ações implantadas e implementadas” 

“Implementar o PEAS com qualidade de serviços” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que parte das questões que impactam o desdobramento do PEAS das 

DRADS para os municípios diz respeito aos próprios entraves presentes na estrutura 

federativa brasileira que hora tende a centralização, hora a descentralização, bem como, 

tornando fluido o pendulo de poder dos entes federativos. Além disso, a Constituição não 

deixa claro todos os papéis e responsabilidade do estado e dos municípios, nem mesmo a 

origem das verbas para a realização de todas as atividades necessárias na localidade. 

Um segundo aspecto diz respeito ao fato da elaboração e da implantação do PEAS, 

por mais que tenha sido construindo considerando todos os atores, não ter tido em sua 

elaboração a descrição de forma clara os papéis e responsabilidades das DRADS e dos 

municípios. Bem como, não levou em consideração o fato de que parte da elaboração ainda 

ocorre in loco, e já no momento da implantação, devido a necessidade de customização 

frente aos desafios específicos de cada município, e portanto, estes também, ainda que por 

meio de representantes escolhidos aleatoriamente também deveriam participar da 

construção do PEAS. 

Há ainda a dúvida sobre a estrutura das 26 DRADS em 6 microregiões, como 

dispostas atualmente, ser adequada. Vez que algumas DRADS ficam com muitos 

municípios, outras com pouco. E as dimensões somos muito distintas. O que torna o desafio 

mais complexa. Bem como, se as DRADS devem ou não estar centralizadas abaixo de uma 

única coordenadoria, e em caso afirmativo, se atualmente estão abaixo da coordenadoria 

adequada, Serviço Social. 

Por fim, os sistemas de gestão disponíveis no tocante ao PEAS, são liderados e 

preenchidos, pelas equipe da Secretária responsável por cada projeto, no entanto, não são 

preenchidos e liderados pelas DRADS que tem o desafio de desdobrar o PEAS junto aos 



 
 

 
 

municípios. E mais complexo ainda, não há um sistema de gestão e acompanhamento por 

macrorregião liderada pelas DRADS e nem por municípios. 

Assim, esses aspectos estruturais do país, de estrutura da Secretaria, e das próprias 

DRADS e de ferramentas de gestão impactam a implementação do PEAS nos 645 

municípios de São Paulo. A questão federativa em si, é complexa e de difícil mudança a 

curto prazo. Por sua vez, o deslocamento das DRADS para uma nova coordenadoria 

específica já está sobre avaliação da Secretaria. No entanto, a elaboração do PEAS trazendo 

as DRADS, mais do que participantes, como protagonistas na elaboração e as prefeituras 

como participantes, sendo ambos contemplados na Sala de Situação e no sistema GANT, 

ou outros sistemas de gestão específicos, de acordo com seus papéis e responsabilidades, 

ainda não foi endereçada e é fundamental.  

Somente com o aprofundamento da participação das DRADS e das prefeituras na 

elaboração do PEAS, será possível realizar um planejamento periódico com cronograma, 

metas e indicadores e por estas interfaces, de forma que seja possível acompanhar e 

impulsionar a execução do PEAS, ao longo de 4 anos, independente, dá troca de prefeituras, 

ao longo da vigência do PEAS, o que certamente também se configura em um desafio. 
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