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é o exercício democrático de acompanhamento 
.da gestão e avaliação da Política de Assistência Social, 
.do Plano Plurianual de Assistência Social e 
.dos recursos financeiros destinados a sua implementação

Controle socialControle social

Uma das formas de exercício desse 
controle é zelar pela ampliação e 

qualidade da rede de serviços 
socioassistenciais para 
todos os destinatários 

da Política. 



Concepção advinda da Constituição Federal de 1988 [art. 204] 
enquanto instrumento de efetivação da participação popular no 
processo de gestão político-administrativa-financeira e técnico-
operativa, com caráter democrático e descentralizado. 

Controle socialControle social

Como forma de efetivar essa 
participação, a LOAS, com a nova redação dada pela Lei nº 
12.435/2011, estabelece em seu artigo 16 que, as instâncias 
deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição 

paritária entre governo e sociedade civil são os conselhos 
municipais, estaduais, do Distrito Federal e o Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS. 



Controle Controle social: NOB SUAS 2012 social: NOB SUAS 2012 
Capítulo IX (15 artigos)

A NOB apresenta um avanço inestimável quando trata de 
orientar a ação de gestores, trabalhadores e a atuação dos 
conselhos. 

Inaugura-se um novo estágio para o SUAS, sustentado 
pelos pilares do planejamento, acompanhamento, 
cooperação federativa, gestão compartilhada e participação 
social.



Participação  social
Artigos 114 e 115 da NOBSUAS

A participação social deve constituir-se em estraté gia presente na 
gestão do SUAS, por meio da adoção de práticas e me canismos que 
favoreçam o processo de planejamento e a execução d a política de 
assistência social de modo democrático e participativo:

. Fortalecer os conselhos 

. Realizar as conferências de assistência social

. Promover a participação dos usuários, 

. Valorizar da participação dos trabalhadores do SUA S e da 
participação das entidades e organizações de assistê ncia social. 

assistência social de modo democrático e participativo:



A participação da sociedade civil nos Conselhos de 
Assistência Social está regulamentada nas legislações e 
normativas e se dá por meio dos seguintes segmentos: 
.organizações e entidades de assistência social, .organizações e entidades de assistência social, 
.organizações e entidades de trabalhadores do SUAS e 
.organizações e representantes de usuários.



Planejamento dos Conselhos

A NOB Suas/2012 compreende que as atribuições dos 
Conselhos devem ser executadas de forma planejada , 
garantindo assim a consecução das suas atribuições e o exercício 
do controle social, primando pela efetividade e transparência das do controle social, primando pela efetividade e transparência das 
suas atividades.

No §1º do art. 120 define que o planejamento das ações do 
conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão da 
assistência social para o apoio financeiro e técnico às funções do 
Conselho. 



E, no art. 121 ressalta que no Planejamento das açõ es dos 
conselhos de assistência social devem ser observada s as suas 
atribuições precípuas :

Planejamento dos Conselhos

. Aprovar a política de assistência social, elaborada em consonância com as . Aprovar a política de assistência social, elaborada em consonância com as 
diretrizes estabelecidas pelas conferências; 

. Elaborar regimento interno

. Convocar as conferências de assistência social em sua esfera de governo;

. Acompanhar a execução de suas deliberações, dentre outras 
imprescindíveis e importantes atribuições.

(...)



Manutenção e funcionamento dos Conselhos
É necessário que haja previsão no orçamento dos res pectivos órgãos 
gestores. 

As condições de manutenção e funcionamento dos Cons elhos devem ser 
regulamentadas por meio de ato administrativo do ór gão público e 
definidas no Regimento Interno do conselho.

Recomenda -se também que esta condição esteja prevista na lei de criação Recomenda -se também que esta condição esteja prevista na lei de criação 
do Conselho, conforme a LOAS e na Resolução CNAS nº  237/2006, no art. 
20. 

Importante lembrar: 

� Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS) foi instituído em Lei 
12.435/2011, Art. 12-A)

� Portarias n° 337/2011 e nº 07/2012, definem que no m ínimo 3% dos recursos 
do IGDSUAS devem ser destinados ao Conselho de Assi stência Social, 
preferencialmente por meio de dotação orçamentária própria e com 
planejamento da destinação dos recursos feito em co njunto com os membros 
do Conselho e aprovado por este.



Considerando o parágrafo único do artigo 16 da LOAS e as Portarias n°
337/2011 e nº 07/2012 descrevemos algumas ações que podem ser realizadas 
com os recursos do IGDSUAS para o funcionamento do Conselho de 
Assistência Social:

• O deslocamento dos conselheiros de assistência social para exercício de 
suas funções; 

• Apoio à participação dos usuários nas atividades do Conselho de 
Assistência Social; Assistência Social; 

• Organização, financiamento e participação em eventos de capacitação, 
encontros, seminários e oficinas, especialmente a participação dos 
conselheiros com custeio de diárias e passagens para deslocamentos, fora 
do município. 

Os conselheiros são agentes públicos (Lei nº 
8.429/92) e, em função disso, devem observar os 
princípios da Administração Pública (legalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, impessoalidade) 
e o princípio infraconstitucional da supremacia do 
interesse público.



O art. 84 que ressalta que os Conselhos, em seu caráter deliberativo, 

têm papel estratégico no SUAS de agentes participantes da 

Fiscalização dos Fundos de Assistência Social 
pelos Conselhos

têm papel estratégico no SUAS de agentes participantes da 
formulação, avaliação, controle e fiscalização da po lítica, desde o seu 
planejamento até o efetivo monitoramento das oferta s e dos recursos 

destinados às ações a serem desenvolvidas , 

sendo sua responsabilidade 

a discussão de metas e prioridades orçamentárias, n o âmbito do 
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias  e da Lei 

Orçamentária Anual, podendo para isso realizar audiê ncias públicas.



O art. 85 da NOBSUAS/2012 é mais incisivo quando define que incumbe 
aos Conselhos de Assistência Social 

Fiscalização dos Fundos de Assistência Social 
pelos Conselhos

aos Conselhos de Assistência Social 

exercer o controle e a fiscalização dos Fundos de As sistência 
Social, mediante a aprovação da proposta orçamentár ia; o 

acompanhamento da execução orçamentária e financeir a, e a 
análise e deliberação acerca da respectiva prestaçã o de contas.



Responsabilidades conjuntas dos conselhos

O CNAS presta assessoramento aos CAS
OS CEAS prestam assessoramento aos CMAS

Os conselhos estão vinculados ao órgão gestor de as sistência Os conselhos estão vinculados ao órgão gestor de as sistência 
social.
O Parágrafo único, do art. 16 da LOAS, define que os conselhos 
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.



Ratificando o parágrafo único do art. 16 da Loas, a  NOBSUAS define no art. 123: 

Cabe aos órgãos gestores da política de assistência  social, em cada esfera de 
governo, fornecer apoio técnico e financeiro aos co nselhos e às conferências de 
assistência social e à participação social dos usuá rios no SUAS.

O art. 124 da NOBSuas 2012 define que aos conselheir os devem ser 
encaminhados, com a antecedência necessária para a devida apreciação, os 

Responsabilidades dos entes com o Controle Sociak

encaminhados, com a antecedência necessária para a devida apreciação, os 
seguintes documentos e informações do órgão gestor da política de assistência 
social:

� Plano de assistência social;
� Propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e do 

Plano Plurianual, referentes à assistência social;
� Relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos 

recursos;
� Balancetes, balanços e prestação de contas ao final de cada exercício;
� Relatório anual de gestão;
� Plano de capacitação;
� Plano de providências e plano de apoio à gestão descentralizada;
� Pactuações das comissões intergestores.



A conquista da participação popular como direito não se trata apenas da 
participação nos Conselhos. Esse é um espaço privilegiado, mas não o único 
espaço de participação social.

Em 2013 serão realizadas conferências municipais, estaduais e do Distrito 
Federal que preparam e antecedem a realização da Conferência Nacional. 
Todas as conferências terão como tema central

Conferências

Todas as conferências terão como tema central

“A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS”.

A Resolução CNAS nº 36/2012, define o período de realização das 
Conferências de Assistência Social de 2013.
Conferências Municipais - prazo inicial: 08 de maio - prazo final: 09 de 
agosto/2013;
Conferências Estaduais e do Distrito Federal - prazo final: até 18 de 
outubro/2013;
Conferência Nacional de Assistência Social: 16 a 19 de dezembro/2013.



Importância da mobilização

Importante ressaltar que a realização de uma Conferência não é algo isolado, 
mas é parte de um processo amplo de diálogo e democratização da gestão 
pública. 

Por esta razão, a participação popular e, principalmente a presença dos 
usuários é fundamental para que as Conferências cumpram as suas 
atribuições legais.

É necessário desencadear um amplo movimento de mobilização nos 
municípios, estados e Distrito Federal, particularmente dos usuários dos 
serviços, programas, projeto e benefícios socioassistenciais, para que estes 
sejam protagonistas nas decisões tomadas nas Conferências, por meio das 
deliberações.

Em geral, os diversos sujeitos e organizações que participam das 
Conferências têm acesso diferenciado às informações. 



Responsabilidades do Conselho com relação às 
Conferências

Ao convocar a conferência, caberá ao conselho, instância de 
deliberação da política, planejar suas ações, tais como:
. constituir comissão organizadora; . constituir comissão organizadora; 
. elaborar as normas de seu funcionamento;
. adotar estratégias e mecanismos que favoreçam a mais ampla 
inserção dos usuários, por meio de linguagem acessível e do uso de 
metodologias e dinâmicas que permitam a sua participação e 
manifestação; dentre outras importantes providências.



Responsabilidades dos gestores com relação às 
Conferências

Aos órgãos gestores, corresponsáveis na realização deste importante espaço 
privilegiado de discussão democrática e participativa, cabem prever dotação 
orçamentária e realizar a execução financeira, garantindo os 
recursos, infraestrutura necessários e acessibilidade para as pessoas com 
deficiência e idosa.

Atenção! 
De acordo com a Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, entende-se por 
acessibilidade a possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 
pessoa com de deficiência ou com mobilidade reduzida.



ALGUNS DADOS SOBRE OS ALGUNS DADOS SOBRE OS 
CONSELHOS MUNICIPAIS

Censo SUAS 2011



86% dos Conselhos Municipais possuem Regimento Inte rno

O percentual de Conselhos com previsão de recursos na Lei Orç amentária
aumentou de 46% em 2010 para 54% em 2011.

97% dos Conselhos Municipais compartilham o imóvel com outras 
instituições ou unidadesinstituições ou unidades

65% dos Conselhos Municipais possuem Secretaria Exe cutiva

Sem considerar regime de exclusividade, 95% dos Conselhos
Municipais respondentes têm Secretário Executivo

67% dos Conselhos Municipais deliberaram sobre a pr oposta anual de 
orçamento do executivo para o ano de 2011
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ALGUNS DADOS SOBRE OS ALGUNS DADOS SOBRE OS 
CONSELHOS ESTADUAIS

Censo SUAS 2011



Lei de Criação e Regimento Interno

Todos os CEAS possuem regimento interno

Conteúdo Lei de criação Total

Natureza, finalidade e competências 26

Período de vigência de cada mandato dos conselheiro s 26

Número de conselheiros titulares 26Número de conselheiros titulares 26

Número de conselheiros suplentes 26

Garantia da paridade entre representantes da socied ade civil e governo 26

Afirmação do caráter deliberativo do Conselho 26

Existência da Secretaria Executiva 23

Existência das Comissões Temáticas 21

Definição do processo de escolha dos representantes  da sociedade 
civil, conforme estabelecido nas legislações

26



24 estados preveem recursos no orçamento do órgão g estor para 
manutenção e financiamento do conselho

14 conselhos compartilham o imóvel com uma única un idade / 10 
conselhos compartilham o imóvel com duas unidade / 1 conselho 
compartilha o imóvel com quatro unidades

7 Conselhos possuem secretarias executivas formaliza das  por tipo de 7 Conselhos possuem secretarias executivas formaliza das  por tipo de 
instrumento legal que formaliza o cargo de secretári o

26 secretários executivos têm nível superior e 23 s ecretários executivos 
trabalham exclusivamente no conselho
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Obrigado!
cnas@mds.gov.brcnas@mds.gov.br


