OFICINA SOBRE CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIAS: 24 e 25/04/2018
Público Alvo: Presidentes, Vice-Presidente e Secretários -Executivos dos
CMAS

RESULTADOS DOS TRABALHADOS DE GRUPOS:
O QUE É CONTROLE SOCIAL?
 É um instrumento permanente de fiscalização e monitoramento das políticas
públicas.
 É uma conquista nova e que trouxe a participação popular.
 Está relacionado diretamente com a gestão pública.
 Compartilhamento de Poder.
 É a participação da sociedade civil por meio do Conselho sobre as ações do
Estado – Planejando, acompanhando, fiscalizando as ações públicas –
fiscalizando despesas/gestão dos recursos – execução dos serviços;
avaliando resultados.
 O controle social existe para garantir o Estado Democrático de Direito.
 Controle Social é participação da sociedade civil.
 Controle Social é a participação da sociedade civil nos processos de
planejamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública.
 Participação – controle é exercido nas instâncias formais por meio dos
Conselhos – uns de forma mais efetiva (uns 10%) - propositivo ; denunciam,
exigem. Outros de forma mais tímida – pouca presença nas reuniões, pouca
discussão – atuação maior é na aprovação das contas.
Outras informações complementares:
 As situações do controle social estão engatinhando, outras já apresentam
pequenos ganhos em suas discussões e definições como estrutura..
 Representações não representativas.
 Acesso a informação por meio das médias sociais, páginas do governo,
descentralização das informações.
 Ferramenta da sociedade para fazer valer a sua voz.
 Participação do cidadão na gestão pública.
 Acompanhar a execução do orçamento público.
 O controle social é o “ Quarto Poder”. O Poder de Cidadania.
 Espaço de participação social onde se efetiva o conhecimento da Política de
Assistência Social.
 Conhecer o processo da Administração Pública, no campo administrativo,
financeiro e ético.
 É um espaço participativo entre governo e sociedade civil paritariamente que
exerce o acompanhamento, fiscalização, discussão e deliberação da Política
de Assistência Social.
 É o controle da sociedade civil sobre as ações do Estado.
 Representa a democracia participativa.

ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:





































Aprovar e Fiscalizar a Política de Assistência Social;
Convocar e realizar a Conferência Municipal de Assistência Social;
Criar as Comissões Temáticas no Conselho;
Inscrever e fiscalizar as entidades socioassistenciais e os serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
Aprovar a proposta orçamentária anual, reprogramações de saldos e os
relatórios de gestão, Plano Decenal de Assistência Social, Plano Plurianual,
Plano semestral do Programa Bolsa Família;
Elaborar, aprovar e divulgar o Regimento Interno do CMAS;
Acompanhamento, Monitoramento e fiscalização do Programa Bolsa Família;
Viabilizar as capacitações para os Conselheiros(as);
Aprovar e fiscalizar o Plano de Aplicação Financeira do IGDS/SUAS e
Programa Bolsa Família;
Proporcionar articulações entre os níveis e pastas do governo e outros
Conselhos;
Controle Social.
Fiscalizar os recursos pertinentes à assistência social.
Qualificação dos Conselheiros para aprovação dos recursos e ações.
Divulgação das atividades relacionadas a assistência social e ao controle
social para que a possa conhecer .
Avaliar, deliberar. Monitorar, planejar, propor sobre assistência social.
Capacitar-se e a população sobre a Política de Assistência Social.
Inscrever e acompanhar as entidades socioassistenciais.
Aprovar os Planos de Assistência Social e outros como também, o relatório
de gestão.
Acompanhamento do Programa Bolsa Família.
Realizar visitas institucionais.
Analisar os relatórios financeiros e demonstrativos.
Zelar pelos direitos – Compromisso ético.
Criar e acompanhar as Comissões Temáticas.
Acompanhar os Benefícios Eventuais.
Acompanhar e fiscalizar a criação e a execução dos Planos da Assistência
Social.
Monitorar e avaliar a oferta dos serviços, projetos, programas e benefícios
socioassistenciais.
Elaborar relatórios para os gestores.
Fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas nos Planos e Pacto de
Aprimoramento.
Propor capacitações permanentes produtivas para os usuários, conselheiros
e trabalhadores do SUAS.
Exercer o papel do controle social.
Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, Relatório de Gestão,
Demonstrativo Físico-Financeiro bem como, a execução do Fundo Municipal
de Assistência Social e o Orçamento.
Convocar as Conferências Municipais de Assistência Social.
Acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão do Programa Bolsa Família.
Fiscalizar o repasse dos 3% do IGD SUAS e Bolsa Família para fortalecer o
exercício do controle social.
Inscrever e fiscalizar as entidades e organizações socioassistenciais públicas
e privadas,
Incluir as entidades e organizações socioassistenciais públicas e privadas no
CNEAS, com cadastro concluído e atualizado.

 Participação da elaboração do PPA do Município.
PAPEL DOS CONSELHEIROS(AS):















































Autonomia dos Conselheiros(as);
Ter compromisso ético, técnico e político.
Exercer o Controle Social de forma coletiva de acordo com a política;
Acompanhamento das ações dos recursos;
Poder de decisão;
Se fazer presente nos equipamentos;
Participação Política;
Participar da Elaboração do Plano de Ação do CMAS;
É necessário que os Conselheiros(as) se reconheçam como uma força
importante;
Conhecer melhor a Política da Assistência Social.
Conhecimento da Política de Assistência Social.
Disponibilidade e compromisso.
Participação nas reuniões e Fóruns.
Capacitação.
Imparcialidade.
Estudo Prévio das Temáticas das Reuniões do CMAS.
Participação das Comissões.
Divulgação das Ações/reuniões para comunidade.
Execução do Planejamento.
Fiscalizar o Plano e Prestação de Contas.
Aprovar os projetos, prestação de contas.
Acompanhar a execução das ações buscando a qualidade dos serviços.
Avaliar, monitorar, deliberar, os serviços e a Política de Assistência Social.
Orientar as organizações da sociedade civil.
O papel de representante e Representatividade dos Conselheiros(as).
Garantia de Direitos.
Buscar o conhecimento da Política e nivelamento do conhecimento com
socialização das informações .
Conhecer o Plano da Política de Assistência Social.
Conhecer a Política nas Dimensões: Ética, Técnica e Política.
Fiscalizar, aprovar e acompanhar o Plano da Assistência Social.
Avaliar, monitorar e deliberar sobre os serviços e das políticas públicas.
Disponibilidade e compromisso para participar nas reuniões e fóruns.
Buscar o conhecimento da Política e seu nivelamento com a socialização das
informações.
Orientar as entidades e organizações sociais.
O papel de representante e de representatividade dos Conselheiros.
A garantia dos direitos.
Participação nas Comissões sugestão: criação das Comissões e
fortalecimento das existentes).
Estudo prévio das pautas das reuniões e execução do planejamento.
Imparcialidade
Defender o SUAS e os direitos socioassistenciais.
Participar das reuniões para fortalecer as deliberações e regulamentações.
Monitorar, avaliar e fiscalizar, propor e deliberar os serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais.
Acompanhar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social.
Participação ativa
Fortalecer a Política de Assistência Social.
Monitorar a execução da Política de Assistência Social.

 Ser Multiplicador da Política, dos direitos e deveres dos usuários.
 Acompanhar e deliberar sobre as Prestações de Contas
 Influenciar nas atividades da comunidade sobre o controle social que deve
ser exercido pelo cidadão.
 É ente público de papel relevante e participar ativamente do CMAS.
 Sugerir pauta para o CMAS.
 Solicitar esclarecimento da gestão sobre questões ainda abertas.
 Deliberar sobre a agenda de fiscalização dos equipamentos de Assistência
Social.
 Participar das Conferências e ser representativo.
 Ter autonomia e compromisso com a sociedade.

OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA
ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO:

EXERCER

O

CONTROLE

SOCIAL

AS

 Realizar capacitações para os Conselheiros(as).
 Entendimento dos IGDS.
 Capacitar Conselheiros(as) – Assistência Social – SUAS ( CRAS, CREAS e
SCFV).
 Dificuldade de Quorum nas Reuniões Ordinárias do CMAS para as
deliberações.
 Indicações Políticas.
 Ninguém que ser Conselheiro(a)
 Prefeito que não entende da Política de Assistência Social.
 Comunicação.
 Secretários Leigos.
 Cargos Políticos.
 Dificuldade de participação dos representantes da zona rural.
 Interferência do Secretário de Assistência Social no CMAS.
 Ausência de Quórum nas Reuniões.
 Ausência de Comissões Temáticas.
 Ausência de Entidades de Assistência Social, como fortalecer?
 Fortalecimento do Controle Social a partir do gestor(prefeito) e a importância
do trabalho integrado/intersetorial.
 Cartão Mais Infância – CEAS?
 Alguns Conselhos são frágeis , por conta das indicações, infraestrutura não
adequada, pouca informação , representatividades frágeis.
 Culturalmente não hábito de participar plenamente – propondo,
questionando, discordando.
 Reunir os Conselheiros(as) é tarefa difícil.
 Criação de Lei de Regulamentando o Art 16 – Paragrafo Único da LOAS no
que se refere as despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros
representantes do governo e sociedade civil, quando estiverem no exercício
de suas atribuições.
 Garantia de Educação Permanente e Continuada para os Conselheiros.
 Envio por parte do Órgão Gestor os documentos para apreciação do
Colegiado.
 Possibilitar que os Conselhos possam deliberar sobre a adequação dos
serviços políticos e estratégias ao contexto regional.
 Referência e contra referência do Fluxograma envolvendo equipamentos e
Conselhos.
 Composição proporcional da sociedade civil no CMAS.















Transparência das Ações da gestão.
Disponibilidade dos Conselheiros(as).
Nivelamento do conhecimento da Política de Assistência Social.
Transição da Mesa Diretora do Conselho em ano de Conferência.
Sala compartilhada com os Conselhos.
Secretária Executiva compartilhada.
Sensibilização das representações governamentais e sociedade civil com o
Conselho.
Data prevista para a Conferência no final do mandato da Mesa Diretora.
Conhecer o papel dos CMAS.
Realizar Fóruns para os Usuários.
Transparência orçamentária.
Falta de autonomia do CMAS.
Falta de apoio financeiro da gestão para garantir diárias, hospedagens,
transporte e capacitação;
Estratégias de Superação dos Desafios:

 Fortalecer o controle social a partir do gestor “Prefeito” e a importância do
trabalho integrado/intersetorial.
 Criação do Plano de Educação Permanente com a inclusão dos Conselheiros
e Secretários(as) Executivos(as).
 Orçamento Padronizado.
 Elaborar cronograma de envio de documentos com prazos para análise e
elaboração de parecer e deliberação.
 Receber pesquisas e relatórios da Vigilância Socioassistencial .
 Alteração da Lei de criação do Conselho no que se refere de forma
proporcional a composição e paritária.
 Divulgação das ações do CMAS em site oficial ( Portal da Transparência,
Diário Oficial) e em diversos meios e médias sociais.
 Implementação de Comissão de Divulgação do CMAS ( Caixa de Sugestões).
 Divulgação do Calendário de Reuniões.
 Capacitação contínua e assessoramento do Estado para com os Municípios.
 Regulamentar Nacionalmente para garantir o apoio financeiros aos
Conselheiros.
 Fortalecer e fiscalizar o repasse dos 3% do IGDSUAS E Bolsa Família para o
CMAS.
 Capacitação permanente para os CMAS.
 Conscientizar o Gestor da importância dos CMAS.
 Garantir o acesso à informação de forma mais clara e simplificada

