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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 11 de setembro de 2019, reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – 

Avenida Afonso Pena, nº. 1.212 – 1º andar – os membros do Conselho Municipal de Fomento e 

Colaboração de Belo Horizonte – CONFOCO-BH, conforme convocação encaminhada em 

09.09.2019, para cumprir a seguinte pauta: 

Pauta: 

 

1 – Abertura; 

2 - Apresentação dos indicadores SUAS - ID Acolhimento - representante da SMASAC; 

3 - Desafios e Avanços do SUCC - representante da PRODABEL; 

4 - Alinhamento das Comissões Temáticas; 

5 - Informes Gerais. 

 

Membros presentes na reunião:  

Benedito Sérgio de Rezende OAB 

Daniela de Melo Vieira CTGM 

Dimas Barros da Silveira SMED 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Providens – Ação Social Arquidiocesana 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Lírio Inácio Poersch Fórum de Entidades Socioassistenciais de BH 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

Marcella Cristina de Aguiar PGM 

Maria Aparecida Pereira Abrigo Frei Otto 

Natália Torquete Moura SMPOG 

Paula Silva Campos Vartuli SMC 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Rosana Beatriz Gonçalves CTGM 

Thiago Alvim Camargo Nexo 
 

Justificaram ausência os conselheiros: 

Aline Mara Tavares SMEL 

Azilton Ferreira Viana CELLOS-MG 

Daniela Balbina de Souza Crespo Marra CRC 

Fabiana Nunes Gonçalves Rios Fórum das Entidades 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 
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Leila Maria Ribeiro Pinheiro SMED 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Nilton César da Silva Casa do Beco 

Renata Resende Coelho SMPOG 

Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 

Wandson Antônio Silva Mourão MPC 
 

Às 13h50 o vice-presidente do CONFOCO, Lírio Inácio Poersch, realizou a abertura da reunião, 

passando a palavra para a Gerente de Apoio às Parcerias da Procuradoria Geral do Município - 

GAPOP, Marcella Cristina de Aguiar, que prosseguiu com alguns informes. 

Marcella Aguiar reforçou a informação repassada na última reunião do CONFOCO de que, a 

Presidência do CONFOCO, cujo mandato é de dois anos, foi ocupada por representante 

governamental no primeiro biênio – de 2017 a 2019 . Sendo assim, a partir da próxima reunião, 

no mês de outubro de 2019, a Presidência do Conselho será assumida por representante da 

sociedade civil: o vice-presidente do CONFOCO, Lírio Inácio Poersch. 

Marcella informou, ainda, que, excepcionalmente, a Presidente Marisa Seoane, teve a 

necessidade de se ausentar desta reunião, em decorrência de outras agendas, mas solicitou que 

fosse informada sua permanência como Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral do Município 

na gestão do Dr. Castellar Modesto Guimarães Filho, permanecendo, a partir de outubro, como 

vice-presidente do Conselho. 

Relativamente aos esclarecimentos a serem prestados pelos representantes da Empresa de 

Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - PRODABEL a respeito dos avanços e 

desafios do Sistema Unificado de Contratos, Convênios e Congêneres do Município de Belo 

Horizonte - SUCC, Marcella informou que houve mudanças na gestão da Prefeitura de Belo 

Horizonte sobre o referido sistema. Portanto, atualmente, a gestão do SUCC se encontra sob 

responsabilidade da Subsecretaria de Logística – SUALOG, na pessoa do Sr. José Luiz Geraime. 

Marcella sugeriu que, para a próxima reunião, fossem convidados os representantes da SUALOG 

para, também, prestarem esclarecimentos para encaminhamentos do SUCC. Relembrou que o 

Município está num processo de substituição de alguns sistemas informatizados da PBH, sendo 

que já foi contratada uma empresa para prestação deste serviço. Assim, há que se trabalhar com 

os dois cenários: ajustes necessários no SUCC, que permanecerá em operação até o fim de 2020, 

bem como a construção do novo sistema. Marcella passou a palavra para o Sr. Bruno Vieira da 

Costa, responsável pela Diretoria de Sistemas e Informação da PRODABEL. 
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Bruno esclareceu que, com relação aos sistemas em que há envolvimento da PRODABEL, sempre 

há a figura de um gestor do sistema que, no caso do SUCC, é a SUALOG. Informou que, a partir 

do momento em que se iniciou a implantação do projeto de Planejamento de Recursos 

Governamentais - GRP na Prefeitura, inúmeras demandas que ficaram, por muito tempo 

represadas, acabaram sendo sobrepostas pela implantação do GRP que as contemplará, pois 

atende toda gestão administrativa e estratégica da PBH. Esclareceu que, quando isso aconteceu, 

foi estabelecido um recorte em que tudo o que estiver em sobreposição com as demandas do 

GRP e que se encontra fora de algumas diretrizes, como atendimento a requisitos legais, ficará 

estanque aguardando a implantação do GRP para atendimento. 

Assim, expôs que, após o recorte, restaram ainda 150 demandas a serem atendidas não somente 

relativas ao SUCC e não exclusivamente ligadas às parcerias, sendo que algumas delas já estão 

aguardando homologação, prontas para serem publicadas. Informou que, hoje, o responsável 

pela plataforma virtual do SUCC, disponível ao acesso das organizações da sociedade civil -OSC, 

afeta às parcerias, é o Plínio Xavier Pinto da Cunha. Disse que a última versão do SUCC foi lançada 

em julho do corrente ano, sendo que depois desta, não houve outras demandas. 

Esclareceu que, hoje, a PRODABEL segue este planejamento de atender a estas 150 demandas 

e atender à implantação do GRP. Concluiu que somente seria possível a definição de 

encaminhamentos mais precisos com a presença da SUALOG, mas não é necessário aguardar 

uma próxima reunião do Conselho para definir encaminhamentos. 

Marcella agradeceu pela presença e participação do Sr. Bruno Costa e sua equipe e reforçou 

que, realmente, há novas demandas encaminhadas pela Gerência de Apoio às Parcerias, 

relativas a conformidade legal do sistema, as quais estão sendo acompanhadas pela Sra. Daniela 

Vieira, da Controladoria Geral do Município. Defendeu a necessidade de agendamento de 

reuniões para alinhamento com a PRODABEL e, ainda, a participação de representantes da 

SUALOG na próxima reunião do CONFOCO. 

A Sra. Daniela Vieira se manifestou questionando se as demandas anteriormente encaminhadas 

serão substituídas pelo GRP ou se será possível atendê-las antes da implantação do sistema. 

Bruno respondeu que a implantação do GRP não impede a PRODABEL de atender demandas 

legais e tratar os erros existentes no sistema. É possível também melhorar procedimentos que 

oneram demasiadamente os operadores do SUCC. 
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Bruno sugeriu que fosse realizada uma reunião mais técnica e detalhada para tratar os 

chamados que foram abertos e definir o que será feito, podendo ser trazidos os resultados à 

próxima reunião do CONFOCO. 

O Sr. Lírio questionou a respeito da ausência de certificado de segurança da plataforma virtual 

do SUCC, sendo que todos os outros portais da PBH possuem, propondo que essa verificação 

seja trazida na próxima reunião. 

Bruno explicou que o módulo do SUCC se encontra dentro do domínio da pbh.gov.br, sendo que 

existem subdomínios. Explicou que se trata somente de uma questão de configuração, que é de 

fácil resolução. É necessária a inclusão do prefixo do SUCC Web no certificado do domínio da 

PBH. 

Lírio questionou, também, sobre os erros causados após o lançamento de uma nova versão. 

Sugeriu que, quando ocorrerem esses erros, o sistema seja tirado do ar até que sejam resolvidos 

ou que a atualização seja implementada sem erros, haja vista que os erros causam risco de perda 

de informações. 

Bruno respondeu que deixar o sistema inoperante para que a versão atual se estabilize, é uma 

forma estratégica de operar, mas tem que ser estudado junto aos atores que operam o sistema. 

Esclareceu que quando se coloca uma versão em operação já se parte da premissa de que o 

ambiente de homologação foi esgotado, fazendo-se todos os testes necessários.  

O Sr. Dimas Barros, representante da Secretaria Municipal de Educação - SMED, afirmou que, 

apesar dos problemas encontrados, sentiram uma melhoria boa do sistema. Disse, também, 

que, na SMED, eles têm trabalhado, de fato, com a ideia de parceria e tentado resolver os 

problemas do sistema internamente, ajudando as OSCs parceiras a operarem o sistema, sem 

contar com o suporte que, em regra, é demorado. Concluiu que, de modo geral, houve uma 

evolução significativa. 

Marcella Aguiar reafirmou a necessidade de se atentar aos prazos, frisando que o envio das 

informações no último dia do prazo pode sobrecarregar o sistema, dificultando o cumprimento 

dessa obrigação. Relembrou, ainda, que havia sido proposta a criação de uma barra de 

carregamento dos anexos. 

Plínio, da PRODABEL, esclareceu que a barra já está pronta, em fase de testes, para ser lançada 

em nova versão do SUCC. 
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Finalizada a participação da PRODABEL, o vice-presidente do CONFOCO passou a palavra para a 

representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - 

SMASAC, Sra. Isabela de Vasconcelos Teixeira, da Diretoria de Gestão do Sistema Único de 

Assistência Social – DGAS da Subsecretaria de Assistência Social - SUASS, que passou a 

apresentar o Índice de Desenvolvimento das Unidades de Acolhimento Institucional do SUAS -

BH – ID Acolhimento. 

Iniciou esclarecendo que o Índice de Desenvolvimento das Unidades de Acolhimento 

Institucional de Belo Horizonte é um indicador que tem orientado as ações de apoio técnico da 

Subsecretaria de Assistência Social. Disse que é um estudo que ficou pronto em 2019 e foi feito 

especificamente para o Município de Belo Horizonte, baseado num estudo iniciado pelo Estado 

de Minas Gerais. Explicou que o resultado do estudo tem gerado desdobramentos, tanto dentro 

da Secretaria, quanto fora, na articulação com outros órgãos. 

Apresentou uma introdução, explicando qual foi a metodologia utilizada para a realização deste 

estudo. Esclareceu que o estudo foi realizado em algumas etapas, quais sejam: 

 

• Análise estatística descritiva dos dados do Cadastro Nacional de Entidades de 

Assistência Social – CNEAS; inscrições no Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS; Censo SUAS, que é o processo de monitoramento do Sistema Único de 

Assistência Social, que coleta informações sobre os padrões de serviços, programas e 

projetos realizados na esfera de ação do SUAS, e SUASS/SMASAC, para identificação das 

entidades socioassistenciais existentes em Belo Horizonte; 

• Georreferenciamento das entidades socioassistenciais existentes em Belo Horizonte 

(distribuição regional e elaboração de mapas); 

• Análise das ofertas de acolhimento institucional por meio do ID Acolhimento, com base 

no Censo SUAS. 

 

Explicou que o estudo se fundamenta nas informações fornecidas pela rede de entidades no 

Censo SUAS, que é um questionário elaborado pelo Governo Federal, que capta informações 

importantes das unidades de oferta de serviços socioassistenciais. 
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Para um panorama das entidades socioassistenciais do SUAS-BH, apresentou tabelas descritivas 

de como a rede de unidades de acolhimento institucional está organizada no Município hoje, 

contendo as seguintes informações: 

 

• Quantitativo de unidades ofertantes em cada base analisada (CNEAS, CMAS, Censo 

SUAS 2018 e GGPAR/SMASAC); 

• Número de Entidades de Assistência Social em Belo Horizonte, cadastradas no CNEAS; 

• Quantitativo de ofertas conforme tipos (Benefício Socioassistencial, Programa, Projeto 

ou Serviço); 

• Detalhamento de distribuição das ofertas cadastradas no CNEAS por regional; 

• Detalhamento de distribuição das ofertas de atendimento cadastradas no CNEAS por 

regional; 

• Quantitativo de ofertas cadastradas no CMAS; 

• Quantitativo de ofertas inscritas no CMAS do tipo serviço, de acordo com o nível de 

proteção; 

• Quantitativo de unidades cadastradas no CMAS, por regional; 

• Número de questionários respondidos no Censo SUAS 2018; 

• Quantitativo de Unidades de Acolhimento Institucional cadastradas por Regional, a 

partir do Censo SUAS 2018; 

• Quantitativo de unidades com instrumentos jurídicos de financiamento. 

 

Em seguida, estabelecendo um recorte, apresentou um panorama das Unidades de Acolhimento 

Institucional do SUAS-BH, levando em consideração apenas a base de dados do Censo SUAS, 

contendo as seguintes tabelas de informações: 

• Ofertas de acolhimento por público em Belo Horizonte, no ano de 2018 

(criança/adolescente, pessoas adultas com deficiência, adultos e famílias, pessoas 

idosas); 

• Unidades de acolhimento que possuem e não possuem termo de parceria firmado com 

o Município de Belo Horizonte. 
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Logo após, discorreu a respeito da metodologia do Indicador de Desenvolvimento das Unidades 

de Acolhimento Institucional. Explicou que o indicador leva em conta três dimensões para 

avaliação, sendo elas:  

 

• estrutura física - busca mensurar se a Unidade de Acolhimento possui infraestrutura e 

equipamentos adequados para prover o Serviço de Acolhimento; 

• gestão e atividades - busca identificar se a Unidade de Acolhimento realiza as atividades 

necessárias para a oferta do Serviço de Acolhimento, levando-se em consideração as 

especificidades do público atendido; 

• recursos humanos, que busca aferir se a Unidade de Acolhimento possui o quantitativo 

de profissionais adequado à oferta do Serviço de Acolhimento, levando-se em 

consideração a formação, escolaridade e função exercida por estes profissionais, de 

acordo com a modalidade do acolhimento e conforme estabelecido nas normativas do 

SUAS. 

Cada dimensão é avaliada com notas de 1 a 4, as quais denotam o grau de adequação da unidade 

aos critérios considerados em cada uma das dimensões. De 1 ponto a 1,5 corresponde ao nível 

de desenvolvimento insuficiente. De 1,6 a 2,5, corresponde ao nível de desenvolvimento 

regular. De 2,6 a 3,5 corresponde ao índice de desenvolvimento suficiente. De 3,6 a 4 

corresponde ao nível de desenvolvimento superior. 

Isabela esclareceu que a classificação em níveis de desenvolvimento não se presta a expor a OSC 

ou a fomentar competitividade entre as entidades da rede, mas para indicar a complexidade e 

necessidade de atuação e apoio do poder público. 

Em seguida, Isabela apresentou a composição das variáveis de cada dimensão, correspondentes 

a cada nível de desenvolvimento. 

Após, adentrou nos resultados aferidos por meio do indicador. Na classificação geral do universo 

das Unidades de Acolhimento Institucional do Município, por nível de desenvolvimento, 14 

Unidades atingiram o nível insuficiente, 61 Unidades atingiram o nível regular, 16 Unidades 

atingiram o nível suficiente e 1 Unidade atingiu o nível superior. 

Na média geral das notas por dimensão, as Unidades atingiram o nível de desenvolvimento 

regular. 
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Por fim, Isabela apresentou os panoramas dos níveis atingidos pelas Unidades, por público, 

enfatizando as seguintes informações: 

 

• Frequência de classificação das Unidades do público específico; 

• Média das notas por dimensão das Unidades de Acolhimento para o público específico; 

• Análise das variáveis por dimensão, por público específico. 

Após a apresentação do índice de Desenvolvimento das Unidades de Acolhimento Institucional, 

foi discutido entre os conselheiros a respeito da responsabilidade e participação do Município 

de Belo Horizonte nos resultados apresentados, mormente no aspecto financeiro. 

Isabela esclareceu que o Município, enquanto Subsecretaria de Assistência Social compreende 

e reafirma sua corresponsabilidade. Frisou que o Índice não serve à culpabilização das 

instituições ou desqualificação do honroso trabalho que é realizado, mas a preocupação é 

aprimorar os serviços e garantir o direito dos usuários. Além disso, o índice pode servir como 

uma base de dados importante para fundamentar eventual ampliação dos recursos. 

Os conselheiros debateram a respeito das ações que podem ser realizadas para que seja possível 

atingir o nível de desenvolvimento suficiente, concluindo que a melhora dos níveis depende, em 

sua maior parte, de mais apoio, principalmente financeiro, do Poder Público. Isabela 

acrescentou que, na dimensão referente a gestão e atividades, é possível que as OSCs melhorem 

internamente. 

O vice-presidente, Sr. Lírio, agradeceu a presença e participação da representante da SMASAC, 

constatando que, embora haja muitos desafios a serem enfrentados, no geral, há muitos 

avanços. 

Passando aos informes gerais, a conselheira Fernanda Flaviana, representante da sociedade civil 

(Providens) no CONFOCO e vice-presidente do CMDCA, informou sobre o alinhamento feito 

entre a mesa diretora do CMDCA e a SMASAC, junto à Gerência de Gestão de Parcerias, a 

respeito da formalização de novas parcerias e de termos aditivos. O tema foi debatido entre os 

conselheiros presentes, enfatizando os papeis e responsabilidades do Poder Público e da 

sociedade civil nesses trâmites. 
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Dimas Barros anunciou a realização, pela SMED, da Semana da Educação, entre 16 e 23 de 

Setembro, que oferecerá apresentações culturais, exposições, cantata, oficinas, brincadeiras, 

orientações de práticas de saúde e lazer. 

Marcella Aguiar anunciou a realização de Seminário organizado pela Comissão do Terceiro Setor 

da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção Minas Gerais - OAB/MG, no dia 10 de outubro de 

2019, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e com participação de 

servidores do referido Tribunal. A pauta do seminário será transparência e controle, com ênfase 

no novo formato de prestação de contas estabelecido pelo MROSC. 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 17h. 

 

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2019. 

 

__________________________ 

Lírio Inácio Poersch 

Vice-presidente do CONFOCO 


