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A participação social como princípio da Gestão do SUAS
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Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata
esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de:
I - Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;
II - Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social;
III - Plano de Assistência Social.

Art. 123. Cabe aos órgãos gestores da política de assistência social, em
cada esfera de governo, fornecer apoio técnico e financeiro aos
conselhos e às conferências de assistência social e à participação social
dos usuários no SUAS

Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor
de assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária
ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e
financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e
diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade
civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições.

A participação social como princípio da Gestão do SUAS

Pelo menos 3% dos recursos
transferidos no exercício financeiro,
no âmbito do IGDSUAS, devem ser
gastos com atividades de apoio
técnico e operacional aos conselhos
de assistência social.

A regra básica para utilização
dos recursos do IGDSUAS é
que o gasto seja realizado
para aprimoramento da
gestão do SUAS!

Controle e Participação Social no SUAS

Participar significa acompanhar, propor, debater, decidir, articular, exercer controle social nas diferentes instâncias e
organizações, desde aquelas criadas pela própria sociedade até as instituídas no âmbito do poder público, como
conselhos e conferências

O Conselho em ação – controle social

• Deliberação/regulação
• Acompanhamento e avaliação
• Controle

Tutorial Conselho e Boas-Vindas aos Novos Gestores

Orienta sobre os diversos aspectos do papel dos Conselhos da
Assistência Social, informando sobre os conceitos básicos
sobre a Política Nacional de Assistência Social, estruturação
dos Conselhos, conduta ética dos(as) Conselheiros(as) e suas
responsabilidades
Link de acesso:
http://www.mds.gov.br/ead/ava/mod/resource/view.php?id=4528
Faz uma breve apresentação do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS aos novos(as) Secretários(as) Municipais de
Assistência Social, bem como fornecer instruções sobre os
primeiros procedimentos a serem executados
Link de acesso:
http://www.mds.gov.br/ead/ava/mod/resource/view.php?id=3744

Conselhos de Assistência Social: Um panorama a partir dos dados do CENSO SUAS

Gráfico: Ano da última atualização do Regimento Interno dos Conselhos
Municipais de Assistência Social (%) - Brasil, 2016
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Conselhos de Assistência Social: Um panorama a partir dos dados do CENSO SUAS

Gráfico 9: Destinação de recursos orçamentários para os Conselhos Municipais da Assistência Social (%) –

Brasil, 2011-2016
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Na lei orçamentária anual há previsão de recursos específicos do órgão gestor destinados à manutenção e
funcionamento do conselho?
Os 3% dos Índices de Gestão Descentralizada (IGD-Bolsa Família e IGD-SUAS) são destinados a custear
despesas do funcionamento do Conselho?

Conselhos de Assistência Social: Um panorama a partir dos dados do CENSO SUAS

23,5% dos CMAS informaram não possuir Secretaria Executiva;
60,5% dos CMAS informaram que a(o) Secretária(o) Executiva(o) não trabalha exclusivamente no
Conselho;
24,8% dos CMAS informaram não possuir calendário anual de reuniões ordinárias estabelecido;
89,9% dos CMAS informaram ter deliberado sobre o Plano Municipal de Assistência Social;
Percentual de Conselhos que discutiram os seguintes temas em 2016

N

%

Plano de Ação

5203

97,10%

Demonstrativo de Execução Físico-Financeira

5268

98,30%

Plano de Assistência Social

4194

78,30%

Deliberações das Conferências

4390

81,90%

Planejamento de atividades do Conselho

4111

76,70%

Capacitação para trabalhadores, gestores ou conselheiros

3378

63,00%

Participação popular e mobilização social

2278

42,50%

A Sociedade Civil nos Conselhos de Assistência Social: Usuários

Quem são os usuários da política

Usuários são cidadãos, sujeitos de direitos e coletivos
que se encontram em situações de vulnerabilidade e
riscos social e pessoal, que acessam os serviços,
programas, projetos, benefícios e transferência de renda
no âmbito do SUAS.

A Sociedade Civil nos Conselhos de Assistência Social: Usuários

Os usuários do SUAS devem ser reconhecidos a partir do protagonismo
social e político que esses atores devem desempenhar no âmbito do
SUAS
Usuários

Conselhos de
Assistência
Social

Conferências
de Assistência
Social

A Sociedade Civil nos Conselhos de Assistência Social: Trabalhadores

O trabalhador conhece a política, os processos e as condições de trabalho, seus
desafios e potencialidade, sendo essencial a sua participação nos espaços de
deliberação da política.

O exercício político da participação, o torna um importante agente para assegurar, de um lado, a
efetivação da política de garantia dos direitos socioassistenciais e, de outro, a garantia dos direitos e
condições de trabalho

Conheça a Resolução CNAS nº06/2015, que regulamenta entendimento acerca dos trabalhadores do
SUAS.

A Sociedade Civil nos Conselhos de Assistência Social: Entidades

As entidades têm uma importância histórica na consolidação da Política de Assistência Social,
principalmente nas ações de defesa e garantia dos direitos sociais

Esse segmento não apenas contribui na execução da política, de forma complementar ao
Estado, mas também na participação e no exercício do controle da política. Assim, possuem
importante papel na ampliação de direitos sociais e proteção social, bem como na defesa
intransigente do SUAS.

Conselhos de Assistência Social: Um panorama a partir dos dados do CENSO SUAS
Percentual de Conselhos Municipais sem representantes de trabalhadores,
usuários e entidades segundo porte (Censo SUAS, 2016)
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O reconhecimento do protagonismo dos usuários nas instâncias de
deliberação do SUAS

A participação dos usuários nas instâncias de deliberação do SUAS
contribui com a garantia da promoção da cidadania e do protagonismo
social

A partir da participação, o sujeito amplia suas referências, sua visão da
política, e permite um papel protagonista em sua história, interferindo
de fato na oferta e qualidade dos serviços oferecidos pelo SUAS (BRASIL,
2016).

A organização política dos Usuários do SUAS para além das instâncias de deliberação

A participação social dos usuários do SUAS não deve se limitar as instâncias de
deliberação da política;

Para efetivar o caráter participativo da política é importante apoiar a
organização dos usuários em associações, fóruns, espaços coletivos
que integram o processo de fortalecimento e do exercício da
autonomia, do protagonismo e da cidadania.

A organização política dos Usuários do SUAS para além das instâncias de deliberação

Quais são as formas de organização dos usuários?
Coletivos de usuários
Associações de usuários
Fóruns de usuários
Conselhos locais de usuários
Rede

Comissões ou associações comunitárias ou de moradores
dentre outras...

Diferentemente dos conselhos e das conferências, tais modalidades de
organização dos usuários são autônomas, isto é, não integram a estrutura
do Estado.

A organização política dos Usuários do SUAS para além das instâncias de deliberação

A relação dos Conselhos de Assistência Social e as unidades socioassistenciais:

As unidades socioassistenciais se constituem como fundamentais para comunicar às
famílias usuárias sobre a existência e as funções dos Conselhos de Assistência Social como
espaços de diálogo, emancipação e exercício da cidadania

A organização política dos Usuários do SUAS para além das instâncias de deliberação

Para que o usuário tenha conhecimento e exerça seus direitos, é necessária a atuação
cotidiana e pró-ativa das equipes nas unidades de atendimento
Os técnicos responsáveis devem atuar de forma a encorajar a expressão dos usuários,
atuando como um facilitador que traduz temas e auxilia os participantes a construir seu próprio
entendimento;

O trabalho das equipes precisa estar orientado para o compartilhamento de experiências e vivências, para o
estímulo da autonomia e do protagonismo do usuário e para a identificação de lideranças comunitárias em
potencial

Como fortalecer a gestão democrática no SUAS?
 Como a Política de Assistência Social (PAS) pode fortalecer os mecanismos de participação da sociedade

brasileira?
 Quais estratégias podem ser adotadas para assegurar uma representação forte das instâncias de
deliberação, assegurando a representação equânime de públicos e de segmentos?
 Como fortalecer as instâncias de deliberação locais (conselhos e comissões) para influenciar a gestão do
SUAS?
 Como fomentar e qualificar a participação social nos Conselhos?
 Quais os desafios enfrentados pelo conselho de assistência social do seu município para o efetivo exercício
do controle social? Como esses desafios podem ser superados?

GESTÃO DEMOCRÁTICA
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

Comunicação
como direito.

Ação /
processo de
emitir e
receber
mensagens.

Componentes
da
comunicação:
. emissor,
. receptor,
. mensagem,
. canal / meio,
. contexto.

Comunicação
na gestão:
• informação +
interação;
• Transparência e
condição para
participação e
controle social.

Comunicação no SUAS

LOAS: Art. 4

(Dos Princípios),
item - V
- Divulgação

NOB-SUAS: Gestão da informação – Capítulo VII
(Vigilância Socioassistencial), Seção II (Gestão da
Informação), Art. 95 a 98.
- Componente da Vigilância Socioassistencial.

- Planejar, monitorar e avaliar a política (gestão e
serviços).
- Visa produzir e compartilhar informações com os
diferentes atores do SUAS, por diferentes meios.
- Cuidados: linguagem acessível e compreensível.

Comunicação no SUAS – Deve ser planejada!

O quê?
•Produzir informações
sobre o SUAS no
município
•Coletar, armazenar,
processar, analisar e
divulgar dados e
informações municipais
pertinentes ao SUAS;
alimentar os sistemas
informacionais com os
dados municipais.

Para quem?
•Disseminar
conhecimento para
usuários, trabalhadores,
conselheiros e entidades
de AS.

Para quê?
•Subsidiar
monitoramento e
avaliação da rede e da
qualidade dos serviços.

Comunicação no SUAS – Deve ser planejada!

Comunicação
deve ser
planejada!

•
•
•
•
•
•
•

Qual informação?
Para quem?
Para quê?
Quando?
Por que meios?
Com quais cuidados?
Quem será responsável?
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