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Este caderno apresenta os resultados da
XIV Conferência Municipal de Assistência
Social de Campinas. Aqui encontraremos
as deliberações aprovadas e as formas
para o monitoramento da Política
Municipal da Assistência Social.
Esse material faz parte de um conjunto de
Cadernos de Conferências de Assistência
Social que o Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS Campinas
realiza, em parceria com a Fundação
FEAC, para garantir o registro e a
efetividade do processo das Conferências
realizadas estimulando o monitoramento
das deliberações e mantendo a atividade
de ações através da Rede Municipal de
Assistência Social.

Que tem o
poder de
decidir
A Conferência é um espaço deliberativo que
promove o debate e avaliação da Política de
Assistência Social e propõe novas diretrizes,
no sentido de consolidar e ampliar os direitos
socioassistenciais dos seus usuários.

Os Conselhos são espaços que
concretizam o controle social por meio
da participação social, ou seja, por
meio da influência de todas e qualquer
pessoa interessada naquela ação,
processo ou política.
Após a última Conferência Municipal
de Assistência Social, realizada por
meio de grande mobilização territorial
e participação do público de quem
acessa os serviços da Assistência
Social, o Conselho Municipal de
Assistência Social também passou a
ter uma participação mais expressiva
de usuários, assumindo a coordenação
de diversas comissões, inclusive na
organização desta Conferência.
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O SUAS é o Sistema Único da Assistência Social e
promove serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais às famílias em conformidade
com a Política Nacional de Assistência Social. É um
sistema público, não-contributivo, descentralizado
e participativo, destinado à gestão da assistência
social, por meio da integração das ações da União,
Estados e Municípios responsáveis pela política da
Assistência Social.

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021
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O tema

“Assistência Social: Direito do
povo e dever do Estado, com
financiamento público, para
enfrentar as desigualdades e
garantir proteção social”

Direito do povo - garantido
nos arts. 6º, 203 e 204
da Constituição Federal
de 1988 e a Lei 8.742/93
conhecida como Lei
Orgânica de Assistência
Social (LOAS).

Dever do Estado - o poder público,
seja ele federal, estadual ou
municipal, tem o dever de formular
políticas e realizar ações e atividades
que protejam e promovam a
população que se encontra em
situação de vulnerabilidade
permitindo que alcancem uma
situação de plena cidadania.

Com Financiamento Público
para a Assistência Social
- Para existir como direito
é necessário garantir
financiamento adequado para
que a realização dos serviços,
ações e atividades da Política
da Assistência Social.
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E Garantia da Proteção
Social - O apoio a
indivíduos, famílias
e à comunidade no
enfrentamento de suas
dificuldades, por meio
de serviços, benefícios,
programas e projetos.

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021
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Deliberações
Municipais da XIV
Conferência de
Assistência Social
de Campinas - 2021
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Implantação de Centros de
Referência da Assistência Social
- CRAS em todas as regiões que
hoje são atendidas por Distritos
da Assistência Social - DAS

EIXO 01
A proteção social
não-contributiva e
o princípio da equidade
como paradigma para
a gestão dos direitos
socioassistenciais
no enfrentamento
das desigualdades
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Os CRAS são as “portas de entrada”
da Assistência Social. É um local
público, localizado em áreas de
maior vulnerabilidade social, onde
são oferecidos os serviços de
Assistência Social, com o objetivo
de fortalecer a convivência com
a família e com a comunidade. A
partir do adequado conhecimento
do território, o CRAS promove a
organização e articulação das
unidades da rede socioassistencial e
de outras políticas. Assim, possibilita
o acesso da população aos serviços,
benefícios e projetos de assistência
social, se tornando uma referência
para a população local.

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021

11

Implantar no âmbito municipal (todos
os territórios) o Serviço de Proteção
Social Básica no Domicílio para Pessoas
com Deficiência e Idosas para atender
as pessoas que não acessam a rede
intersetorial, e que por algum motivo não
chegam até os serviços da Política do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS

O Serviço de Proteção Social Básica no
Domicílio para Pessoas com Deficiência
e Idosas busca prevenir situações de
risco, exclusão e isolamento de pessoas
com deficiência e da população idosa
na ampliação de sua proteção social,
promovendo o acesso a direitos, contribuindo
para a melhoria da sua qualidade de vida
e prevenindo vulnerabilidades que possam
fragilizar os vínculos familiares e sociais.
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O Centro Dia é uma unidade pública
destinada ao atendimento especializado
a pessoas idosas e a pessoas com
deficiência que tenham algum grau de
dependência de cuidados
Implantar Centros Dia (Idoso e Pessoa com
Deficiência), além da ampliação do Serviço
de Proteção e Atendimento Especializado
a Famílias e Indivíduos - PAEFI, através de
execução direta pelo Centro de Referência
Especializado da Assistência Social CREAS, que atendam a demanda de todas
as regiões do município

O PAEFI é um serviço de apoio,
orientação e acompanhamento
a famílias com um ou mais de
seus membros em situação
de risco pessoal e social, por
violação de direitos

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021
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Aumentar imediatamente para
7% o percentual do Orçamento da
Assistência Social do Município
de Campinas, e no prazo de dois
anos, até julho de 2023, aumentar
gradativamente até atingir 10%,
com ampliação de investimentos
na Proteção Social Básica.

EIXO 02
Financiamento e
orçamento como
instrumento para uma
gestão de compromissos
e corresponsabilidades
dos entes federativos
para a garantia dos
direitos socioassistenciais
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Nos últimos 10 anos
as Conferências de
Assistência Social de
Campinas apresentaram
recorrentemente essa
mesma deliberação

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021
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Regulamentar Benefícios Eventuais
no Município de Campinas, com ampla
participação de usuários e trabalhadores
da Política de Assistência Social.

Os Benefícios Eventuais são
benefícios da Assistência Social,
provisórios e suplementares,
prestados aos cidadãos e
às famílias em situações de
vulnerabilidade temporária
e de calamidade pública

Criar e implementar a Comissão
Permanente de Orçamento
Participativo da Assistência Social
no Município de Campinas composta
por usuários e trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social.
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O orçamento participativo
é um instrumento da
democracia participativa
que permite aos cidadãos
influenciar ou decidir sobre os
orçamentos públicos através
de processos de participação
direta da comunidade. É um
mecanismo governamental,
ou seja, precisa de vontade
política para que seja aplicado

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021
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Implantar Conselhos Locais e Regionais
de Assistência Social nos territórios,
com a mobilização e participação dos
usuários, trabalhadores do SUAS e gestão
pública, entidades e outros, e adequar os
horários para maximizar a participação
popular, de forma acessível com intérprete
de libras, inclusão digital, áudio descrição,
rampa de acesso, piso táctil etc;

EIXO 03
Controle social: o
lugar da sociedade
civil no SUAS
e a importância
da participação
dos usuários

Os Conselhos Locais de
Assistência Social são
reuniões que acontecem
nas microrregiões para
organizar demandas e
encaminhamentos que são
apresentados aos Conselhos Regionais, além
de outras providências e ações de âmbito
local. São criados por iniciativa popular.
Os Conselhos Regionais de Assistência
Social devem ser criados por Lei, diretamente
ligados ao Conselho Municipal Assistência
Social, descentralizados nas cinco regiões
da cidade, consultivo, e ter por função ouvir
a população, acompanhar e monitorar a
Politica Municipal de Assistência Social
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Garantir acesso à informação
aos usuários e trabalhadores do
Sistema Único de Assistência
Social - SUAS, com formações, por
meio de uma linguagem acessível,
através de um processo educativo
contínuo, sobre o Sistema Único
de Assistência Social e Políticas da
Assistência Social estimulando a
participação popular nos espaços
de Controle Social.

O Fórum de Usuarios é
um espaço coletivo de
organização política
dos/as Usuários/as
do Sistema Único de
Assistência Social.

Criar e ampliar os
Fóruns dos Usuários e de
todos os Trabalhadores
do Sistema Único de
Assistência Social SUAS, em todas as
regiões, a fim de garantir
a participação de todos
e o controle social.
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EIXO 04
Gestão e acesso às
seguranças socioassistenciais
e a articulação entre serviços,
benefícios e transferência
de renda como garantias de
direitos socioassistenciais
e proteção social
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Realizar concurso público,
garantindo o quantitativo
efetivo de servidores adequado
nas equipes, para atender às
demandas dos/as usuários/as, de
acordo com suas especificidades,
segundo a Norma Operacional
Básica do Sistema Único de
Assistência Social – NOBRH/SUAS.

Implantação da gestão do
trabalho para assegurar
a segurança e o apoio
socioemocional do trabalhador,
assim como as formações
continuadas para todos os
trabalhadores do SUAS.

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021
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Criação e/ou ampliação de serviços
socioassistenciais baseado no diagnóstico
da vigilância socioassistencial:

Abrigo para crianças e adolescentes
na região noroeste; Abrigo para
jovens de 18 a 21 anos; Programa
Família Guardiã subsidiada; Casa
de Passagem para mulheres com
filhos; Serviço de Proteção Social
Básica no Domicílio para Pessoas
com Deficiência e Idosas; Residência
inclusiva; Serviço de Convivência
intergeracional a partir das
demandas identificadas; Serviço
de Convivência de 6 a 14 anos e
intergeracional; Descentralização do
Centro de Referência Especializado
para População em Situação de
Rua - Centro POP para as 05 regiões
administrativas de Campinas/SP.
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Programa Família Guardiã
subsidiada: Auxilia no custeio
de despesas geradas com
os cuidados de crianças e
adolescentes que estejam sob
a guarda de pessoa da família
extensa

Residência Inclusiva: oferece
proteção integral para jovens
e adultos com deficiência em
situação de dependência que
não tenham condições
de autossustento e
retaguarda familiar

Centro POP: é um espaço de
referência para o convívio grupal,
social e o desenvolvimento
de relações de solidariedade,
afetividade e respeito para Pessoas
em Situação de Rua. Proporciona
vivências para o alcance da
autonomia e estimula, além disso,
a organização, a mobilização e a
participação social

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021
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EIXO 05
Atuação do SUAS
em Situações de
Calamidade Pública
e Emergências
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Regulamentar os Benefícios Eventuais
que contemplem as situações
de vulnerabilidade e risco social,
a exemplo: desemprego, perdas
materiais/humanas, gestação, violência
e outros fatores que alterem a condição
de provimento de condições mínimas de
subsistência da família no momento da
calamidade; com efetiva participação
popular, com profissionais e usuários
do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS na elaboração da lei, e
orçamento próprio; bem como garantir
a segurança de acolhida.

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021
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Criar uma Comissão de Calamidade/
Emergência Permanente no Conselho
Municipal de Assistência Social e na
Secretaria Municipal de Assistência
Social, Pessoa com Deficiência e
Direitos Humanos, colaborando,
sobretudo, para comunicação rápida
e assertiva, de forma intersetorial
e também junto à população,
com garantia de recursos para
este trabalho e para a formação
permanente das/dos profissionais.

Realizar, por meio da Vigilância
Socioassistencial, mapeamento
dos locais que recorrentemente
enfrentam situações de
calamidade/emergências; e, a
partir disso, realizar busca ativa
da população em áreas remotas
e sem acesso às tecnologias.

A Busca ativa é uma
estratégia para fazer com
que os serviços, benefícios,
programas e projetos
cheguem até as famílias e aos
territórios mais vulneráveis
que não acessam os serviços
de forma espontânea

28
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Conhecer mais sobre
o Conselho Municipal
de Assistência Social
e participar das ações
ou das comissões.

A agenda do Conselho
é divulgada pelo site:
cmas.campinas.br/agenda/

Quais
formas de
participar

30
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Acompanhar Audiências Públicas que
são reuniões organizadas por órgãos
públicos – Legislativo, Executivo
ou Ministério Público - em que a
comunidade discute seus problemas e
apresenta suas propostas e sugestões
assegurando a participação popular
na garantia do interesse público, por
exemplo, a discussão do orçamento
público ou para as definições
do planejamento
urbano municipal.
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Participar das Sessões na Câmara
dos Vereadores. As sessões ordinárias
de cada Câmara Municipal são
públicas e qualquer pessoa pode
assisti-las, presencialmente e
também remotamente:
www.campinas.sp.leg.br/

O Plano Plurianual – PPA é um instrumento
de planejamento governamental realizado
a médio prazo que define procedimentos,
objetivos, metas e recursos, e é realizado nos
municípios, estados e União. Tem duração
de quatro anos, começando no início do
segundo ano do mandato do chefe do poder
executivo e terminando no fim do primeiro ano
de seu sucessor para garantir continuidade
no processo de planejamento. Nele estão
descritos os valores que serão investidos em
cada área e projeto ao longo dos 48 meses,
como por exemplo qual valor será destinado à
Politica da Assistência Social.

Durante as sessões, os cidadãos ainda podem
acompanhar as votações, as posições e
iniciativas dos parlamentares. São aprovados
na Câmara, por exemplo, a Lei Orçamentária
Anual e o Plano Plurianual.
No site da câmara você consegue ter acesso
ao contato de cada vereador para entrar em
contato diretamente com aquele que você
elegeu ou o que está à frente de uma iniciativa:
www.campinas.sp.leg.br/institucional/vereadores
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As Consultas Públicas também são
importantes formas de participação.
É um mecanismo de participação
social, de caráter consultivo, realizado
com prazo definido e aberto a
qualquer interessado, com o objetivo
de receber contribuições sobre
determinado assunto. O Regimento
da XIV Conferência foi realizado
através de Consulta Pública. O Plano
Municipal de Assistência Social de 20222025, um importante instrumento de
planejamento estratégico que define as
prioridades e metas para a execução da
Política Municipal de Assistência Social,
também foi disponibilizado em processo
de consulta pública.

Deliberações Municipais
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Os Conselhos Locais de Assistência
Social podem ser um espaço para
que a comunidade de um território
se reúna e acompanhe todas essas
agendas e atividades e possam se
dividir para compartilhar a atenção e
participação em tantas ações.
Verifique se na sua região já existe
um Conselho Local de Assistência
Social. Se não existe ainda você
mesmo pode propor a criação de
um: Basta organizar um coletivo
de pessoas interessadas no
desenvolvimento da Política da
Assistência Social e procurar o
Conselho Municipal de Assistência
Social para se informar.

Conferência de Assistência Social de Campinas - 2021
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Como
monitorar as
Deliberações
No Conselho Municipal de Assistência Social
existe a Comissão de Elaboração, Execução e
Monitoramento das Conferências. Essa reunião
se reúne mensalmente para acompanhar o
processo de monitoramento das Deliberações
das Conferências e acompanhar os Grupos de
Trabalhos que foram criados para acompanhar
mais de perto cada uma das propostas.
Informe-se sobre as reuniões e participe.
cmas.campinas.br/agenda/
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Endereços e contatos
Os Distritos de Assistência Social - DAS e os Centros de
Referência da Assistência Social – CRAS oferecem atendimento
social para a população e realizam contatos com toda a rede
de serviços da Assistência Social. Procure o DAS ou o CRAS
mais perto de você, tire suas dúvidas, conheça as ações
realizadas na sua região e participe.
LESTE
Distrito de Assistência
Social Leste
3251-4333 / 3295-5519 / 32419434 das.leste@campinas.sp.gov.
br | Av. Dr. Moraes Sales nº 1.799 Nova Campinas
CRAS Flamboyant
3295-1001 | cras.flamboyant@
campinas.sp.gov.br | Rua
Paraíbuna, 277 - Jardim
Flamboyant
CRAS Recanto Anhumas
3236-8333 | cras.
recantoanhumas@campinas.
sp.gov.br | Rua Dona Luiza de
Gusmão, nº 2.200 - Vila Nogueira

CRAS São Luís
3221-3899 | cras.saoluis@campinas.
sp.gov.br | Av. John Boyd Dunlop,
nº12.800 – Jd. Santa Clara
CRAS Satélite Íris
3229-2299 | cras.satelite@gmail.
com | Rua Professor Mário Scolari,
nº 91 – Satélite Íris I
CRAS Laudelina
3261-5483 | cras.laudelina@gmail.
com | Rua Alípio Pereira, 79 - Conj.
Hab. Parque da Floresta
NORTE
Distrito de Assistência Social Norte
3242-5552 | das.norte@campinas.
sp.gov.br | Praça Hideyo Nouguchi,
40 – Jardim Novo Botafogo

SUDOESTE

SUL

Distrito de Assistência Social
Sudoeste
3269-5955 / 3229-2144 /
3269-4073 | das.sudoeste@
campinas.sp.gov.br | Av.
Tancredo Neves s/nº - Jardim
Novo Campos Elíseos

Distrito de Assistência Social Sul
3273-3707 / 3273-3064 / 32727556 | das.sul@campinas.sp.gov.
br | Rua Pastor Cícero Canuto de
Lima nº 401 - Parque Itália

CRAS Campos Elíseos
3268-1688 | cras.
camposeliseos@campinas.
sp.gov.br | Estrada Municipal, s/
nº –Vila União III
CRAS Nelson Mandela
3266-8013 | cras.
nelsonmandela@campinas.
sp.gov.br | Rua Carmem de
Angelis Nicoletti, s/n° –Dic V

CRAS Bandeiras
3227-3501 | cras.bandeiras@
campinas.sp.gov.br | Rua Altino
Arantes, 140 –Jardim Bandeiras I
CRAS Campo Belo
3265-4194 | cras.campobelo@
campinas.sp.gov.br | Rua Ademir
Cubero Ruano, s/n° Jardim
Campo Belo I

CRAS Novo Tempo
3224-2224 | cras.novotempo@
campinas.sp.gov.br | Rua Odete
Teresinha Santucci Octaviano,
s/nº –Conj. Hab. Vida Nova

NOROESTE
Distrito de Assistência Social
Noroeste
3221-2647 / 3221-1818 |
dasnoroeste@yahoo.com.br | Rua
Salvador Allande, s/nº - Jardim
Nova Esperança
CRAS Florence
3221-8080 | cras.florence@
campinas.sp.gov.br | Rua Lasar
Segall, nº 110 –Jardim Florence I

CRAS Espaço Esperança
3216-4939 | cras.
espacoesperanca@campinas.
sp.gov.br | Rua Demerval da S.
Pereira, s/nº – Vila Esperança
CRAS Vila Réggio
3282-4455 | cras.vilareggio@
campinas.sp.gov.br | Rua Papa
João Paulo II, s/n –Vila Padre
Anchieta

Para mais informações:
Proteção Social Básica: 2116-0223
Proteção Social Especial de Média Complexidade: 2116-0228
Pesquise os contatos de todos os serviços da Assistência
Social no Mapa de Serviços do site da Prefeitura Municipal
de Campinas: http://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/

Apoio

CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE CAMPINAS

www.cmas.campinas.br

