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O Conselheiro deve estudar, formar e capacitar-se continuarmente. 

Como irá deliberar se não há capacitação e, ou não busca 

formação para deliberar, planejar, normatizar, regulamentar e 

fiscalizar as execuções das políticas públicas de sua área de 

atuação? 

Em cima das Leis e Resoluções dos Conselho Estadual e do 

Nacional, irão criar suas próprias Resoluções e estudar e propor 

Projetos de Leis no âmbito municipal com o apoio de suas 

secretarias executivas.                

 

Controle Social da Política de Assistência Social 



Lei 8.742- 07.12.1993 

 

Lei 13.019/14 Alterada 
pela 

Lei 13.204/15 
Lei Orgânica Municipal 

Lei 8.069- 13.07.1990 

Constituição Federal 

LEGISLAÇÕES 



 

 

MARCO LEGAL 
 Constituição Federal de 1.988 
Art. 204 – “As ações governamentais na área da 

assistência social serão realizadas com recursos 
do orçamento da seguridade social, previstos no 
Art. 195, além de outras fontes, e organizadas 
com base nas seguintes diretrizes: 

II – participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os 

níveis’’.  



 

 

 
1)Lei 8.742/93 – LOAS – Lei Orgânica de 

Assistência Social 
Art. 5º A organização da assistência social tem 

como base as seguintes diretrizes: 
 
II – participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os 
níveis;  



 

 
Art. 16 (LOAS)  As instâncias deliberativas do Sistema 

Descentralizado e Participativo de Assistência Social, de 

caráter permanente e composição paritária entre governo 

e sociedade civil são:  
 

I – O Conselho Nacional de Assistência Social; 

II – Os Conselhos Estaduais de Assistência Social; 

III – O Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal; 
IV – Os Conselhos Municipais de Assistência Social.  



 

CONSELHOS:  



Os Conselhos de Direitos ou Conselhos de Políticas Públicas ou Conselhos Gestores de 

Política Públicas Setoriais, são órgãos colegiados, permanentes, paritários e deliberativos, 

com a incumbência de Formulação, Supervisão e Avaliação das Políticas Públicas. 

 

-Os Conselhos são criados por Lei, em âmbito Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 

 

-São por meio dos Conselhos que a Comunidade (através de seus representantes) 

participa da gestão pública. 

 

São conselhos de constituição obrigatória para repasse de verbas federais, com atribuição 

de formular ou de propor, supervisionar, avaliar, fiscalizar e controlar as Políticas Públicas, 

no seu âmbito temático: 

 

- Conselhos de Assistência Social; 

- Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

- Conselhos de Saúde; 

- Os Conselhos de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Idoso, 

são compostos por iguais membros da sociedade civil e por membros do poder público (por 

isso são chamados de paritários, têm o mesmo número de conselheiros). 

CONSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 



Não existe uma única, nem melhor, definição sobre 
o que seja política pública. 

 

“(...) Políticas Públicas são um conjunto de ações e 
decisões do governo, voltadas para a solução (ou 
não) de problemas da sociedade (...).”  

 

Dito de outra maneira, as Políticas Públicas são a 
totalidade de ações, metas e planos que os 
governos (nacionais, estaduais ou municipais) 
traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o 
interesse público.  

O QUE SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS 



Secretaria 
Executiva  

• assessoramento: comunicação, 
convenio, finanças, gestão, apoio 

Encaminhamento 

Mesa 
diretora 

Comissões 

Deliberação 

 

Parecer Plenária  Debate  Deliberação  

FLUXOGRAMA... 



Resumindo... 



 

 

 Conferência: ato ou efeito de conferir; 

 Participação: ato ou efeito de participar, tomar 

parte em, compartilhar; 

 Controle: fiscalização exercida sobre órgãos, 

departamentos, atividades para que não haja desvio 

de normas preestabelecidas. 

Segundo o “Dicionário Aurélio” 
 



 

 

CONTROLE SOCIAL 
 

É o exercício de democratização da gestão 

pública, que permite à sociedade organizada 

intervir nas políticas públicas, interagindo 

com o Estado para a definição de prioridades 

e na elaboração dos planos de ação dos 

municípios, estados ou do governo federal.  



 

 

DIMENSÕES DO CONTROLE SOCIAL 
 
 Dimensão Política – Mobilização da sociedade para 
influenciar a agenda governamental e indicar prioridades; 
 
Dimensão Técnica – Trabalho da sociedade para fiscalizar a 
gestão de recursos e apreciar os trabalhos governamentais; 
 
Dimensão Ética -  Construção de novos valores e de novas 
referências fundadas nos ideais de solidariedade, de 
soberania e justiça social. 



 

 
 

CONTROLE SOCIAL E AS 
POLÍTICAS PUBLICAS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 



 

 

Falando sobre a Política Pública de Assistência Social 

Realiza-se de forma integrada às políticas setoriais tendo por 

objetivo promover serviços, programas, projetos e benefícios de 

proteção social básica e especial e contribuir com a inclusão e a 

equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o 

acesso aos bens e serviços socioassistenciais em áreas urbana 

e rural, além de assegurar que as suas ações garantam a 

convivência familiar e comunitária.  



 

 
CONCEITO E BASE DE ORGANIZAÇÃO 
DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: 
 

O SUAS, cujo modelo de gestão é 
descentralizado e participativo, constitui-se 
na regulamentação e organização em todo 

o território nacional das ações 
socioassistenciais. 



 

 

A Assistência Social e as Proteções 
afiançadas: 

 Proteção Social Básica – tem por objetivos 

prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e 
o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. Destina-se à população que vive em 
situação de vulnerabilidade social decorrente da 
pobreza, privação e, ou fragilização de vínculos 
afetivos – relacionais e de pertencimento. 



 

 

 
 Proteção Social Especial – É a modalidade de 

atendimento assistencial destinada as famílias e 
indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social. São  serviços que requerem 
acompanhamento individual e maior  flexibilidade 
nas soluções protetivas. 
Ocorrem nas modalidades da proteção social 
especial de média e alta complexidade. 
 



ESTATUTO DA CRIANÇA  E 
ADOLESCENTE 

 

Lei 8069/1990 

alterado pela 

Lei 13.431/17 

 

FUMCAD 

 



ESTATUTO DO IDOSO 

Lei 10.741/2003 

alterado pela 

Lei 13.466/2017 

prioridade do idoso aos 80 anos 

 

Fundo Municipal do Idoso 

 

 
 



FUNDO MUNICIPAL  

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

 

 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

 



 

 
 

O CONTROLE SOCIAL NO SUAS: 
 
O Controle Social, no âmbito dos 
conselhos, é o exercício democrático de 
acompanhamento e a avaliação da 
complementação e execução do SUAS.  

 



 

 

         Governo ----------- Sociedade Civil 
 

 
 
 
 

Vontade política do 

Governo 

 

Investimento/recursos 

Capacidade 

 

Participativa da 

população 

- Criar condições à participação, 

- investir em capacitação, 

- produzir informações, 

- tornar as estruturas de gestão cada 

vez mais permeáveis ás reivindicações 

da sociedade. 

- mobilização, 
-organização, 

- representação, 
- defesa de interesses 

públicos, 
- qualificação. 



 

 

 

Os Conselhos são essencialmente 
espaço de:  

Interlocução política, negociação e deliberação, 
 

Lugares de disputa de projetos e recursos, 
 
 

Mecanismo de partilha de poder, 
 

Democratização da vida social. 



 

 
Arquitetura do controle social 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS CONSELHOS DELIBERAÇÕES 

Conferências 



 

 

 
AS COMPETÊNCIAS DOS CONSELHOS 

PERPASSAM POR: 
 

   Deliberar; Regular; 
Acompanhar/Fiscalizar a execução 
da Política Pública da Assistência 

Social. 
 



 

 

COMPETÊNCIAS LEGAIS DOS 
CONSELHOS: 

 

 Deliberar e fiscalizar a execução das Políticas 
de Assistência e de seu financiamento, em 
consonância com as diretrizes propostas pela 
conferência (em seu âmbito); 

 
  Apreciar e aprovar os Planos de Assistência 

(no seu âmbito); 



 

 
COMPETÊNCIAS LEGAIS DOS 
CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA: 

 

 Apreciar e aprovar a proposta orçamentária e 
Prestação de Contas da execução dos 
Recursos do Fundo de Assistência Social (no 
seu âmbito); 

  Normatizar, avaliar e fiscalizar a  prestação 
de serviços, observando normas gerais do 
CNAS; 



 

 
COMPETÊNCIAS LEGAIS DOS 

CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA e DCA: 
 

 Exercer o papel de vigilância social de 
Direitos; 

 Convocar as Conferências de Assistência; 
 Promover a discussão intersetorial das 

políticas; 
 entre outras. 



 

 

 

 

 

OS CONSELHEIROS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
 

 



 

 

OS CONSELHEIROS COMO AGENTES 
PÚBLICOS 

- LEI 8.429/92 -  
Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos 
desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeada, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo,  emprego ou função nas 
entidades mencionadas no artigo anterior. 
Improbidade 



 

 

 

A função do Conselheiro é de 
relevante interesse público e 

valor social no âmbito da 
política de Assistência Social. 

 



 

 

 

O PORQUE ESTAR CADASTRADO NO CONSELHO? 

 
• A OSC ( ENTIDADE) DO SUAS DEVE  SE INSCREVER NO CAS PARA 

EXERCER O CONTROLE SOCIAL(MONITORAMENTO) E CONTRIBUIR 

NA ELABORAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS QUE BENEFICIE A 

POPULAÇÃO 

 

• PARA UMA OSC SER CONSIDERADA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

DEVERÁ ESTAR INSCRITA NO CMAS LOCAL, CUMPRINDO AS 

DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

 

• PARA UMA OSC RECEBER RECURSO É CONDIÇÃO ESTAR INSCRITA 

NO CMAS, QUE A QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO DE 

ASSISTENCIA SOCIAL E PODERÁ RESPONDER A CHAMAMENTO 

PUBLICO. 

 

 



 

 
ORÇAMENTO PÚBLICO  

“QUEM DETÉM PODER NO ORÇAMENTO 

PÚBLICO, DETÉM PODER NA IMPLEMENTAÇÃO 

DE POLÍTICAS SOCIAIS” 

 



 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – 88 

LEIS: 4.320/64 -   L.C. Nº 101/2000 

PORTARIA Nº 42/99 (SOF-MP) 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES DO FNAS 

 

Plano Plurianual(período de 4 anos) 

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (período anual) 

 

Lei Orçamentária Anual – LOA (período anual-01/01 a 31/12) 

 



 

 

AGENDA DO CONTROLE SOCIAL 
 
 Acompanhamento do Pacto de Aprimoramento da gestão municipal 

do DF do SUAS (Resolução CNAS nº 18/2013), que inclui as 
metas do Plano Decenal de Assistência Social e por meio das 
Conferências; 

 
 Nova Lei do Marco Regulatório – Lei 13.019/2014 e o Decreto 

Federal nº 8.726/2016 
 

 PEC 241/2016 – Novo Regime Fiscal  
 

 PEC   383/2017- 1% Vinculado para a Assistencia Social (SUAS)  



 

 

 

OBRIGADO! 
 
 

Magali Pereira Gonçalves Costato Basile 
Tel. 11-99659-59.44 / 99508-18-59 
E-mai: magalibasile@uol.com.br 

mbasile@atibaia.sp.gov.br 
 

 
Conselheira Titular do CONSEAS 
 
Vice Presidente Regional Sudeste do CONGEMAS 
 
Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social de Atibaia 



 
Conselho Estadual de Assistência 

Social – CONSEAS/SP 
 

www.conseas-sp.sp.gov.br 
conseas@desenvolvimentosocial.sp.gov.br 

(11) 3337-0838 / (11) 3225-9680 


