
 

Subtema 03: Fortalecimento da participação e do controle social 

MUNICÍPIO 

Deliberação Deliberações da IX Conferência RESPONSÁVEL (eis) PRAZO 

29 

Elaborar e implementar  plano de formação e capacitação continuada para usuários, trabalhadores sociais, lideranças regionais, conselheiros eleitos, gestores e organizações sociais, visando a implementação da política de 
assistência social e a elevação da qualidade na prestação de serviços. 

Estratégias para execução: Garantia de rubrica específica dentro do orçamento municipal para elaboração e implementação do plano, inclusive nos serviços conveniados. 
 

SMADS, COMAS, FAS e 
Organizações 

Curto 

30 

Qualificar as organizações sociais não conveniadas, preparando-as para participar em eventos oficiais, como audiências públicas, entre outros, efetuando controle social dos serviços; bem como para concorrer à apresentação 

de propostas de forma equânime. 

Estratégias para execução :Utilizar o ESPASO, CRAS e CREAS na realização de oficinas para as organizações sociais não conveniadas. 
 

COMAS, SMADS Médio 

31 

Realizar semestralmente audiências públicas de prestação de contas e de discussão do orçamento da Assistência Social. 

Estratégias para execução: Organizar audiências regionalizadas por CRAS e central que tratem tanto do orçamento por região, quanto da destinação orçamentária do município para a área como um todo.  
SMADS, COMAS, CAS, 
Poder Legislativo 

Curto 

32 

Criar banco de dados informatizado nos CRAS/CREAS, com dados referentes aos usuários, às demandas e ao oferecimento dos serviços socioassistenciais. 

Estratégias para execução:Realizar análise em sistemas existentes em outras áreas como saúde e educação, buscando alternativas para implantação dos bancos de dados nos serviços socioassistenciais. 
COMAS, SMADS, PRODAM Médio 

33 

Criar canais de comunicação dos usuários, com co-gestão do poder público, para avaliação dos serviços socioassistenciais de forma imediata. 

Estratégias para execução:  
a)Criar instrumentais de avaliação; 

b) Estabelecer agenda de reuniões presenciais. 
 

SMADS, FAS Curto 

34 
 

Ampliar e fortalecer instâncias de participação popular, que debatam e decidam sobre a normatização da Política de Assistência Social. 

Estratégias para execução: Criar uma rubrica específica de participação e controle social no orçamento da SMADS e estabelecer ações em parceria com lideranças comunitárias locais. 
SMADS, FAS Médio 

  

PROPOR 2011  



35 

a) Implantar Conselhos Gestores nos serviços socioassistenciais, constituídos e compostos por representantes da gestão do serviço, trabalhadores e usuários. Abrir a participação às pessoas da comunidade e, se necessário e 

possível, a um representante do poder público. Normatizar que uma cópia da ata de cada reunião do Conselho deverá ser encaminhada para os CRAS e CREAS de cada região. 

b) Implantar Conselho Gestor nos CRAS e CREAS, composto paritariamente por representantes do poder público e da sociedade civil. 

Estratégia para execução: Criação e publicação de portaria pela SMADS, com regulamentação posterior por meio de lei.  

SMADS, COMAS, FAS 

 

Curto 

36 

Ampliar a autonomia e os recursos do COMAS na promoção do controle social e da participação social.  

Estratégias para execução: Transformar o COMAS em uma unidade de despesa orçamentária. 

SMADS, SEMPLA, Câmara 
dos Vereadores. 

Médio 

37 

Criar plano de divulgação e comunicação da Assistência Social que divulgue dados da área, bem como o decálogo e os serviços socioassistenciais, e que estabeleça canais de comunicação com a sociedade utilizando 

linguagem simples e acessível. 

Estratégias para execução: a) Garantir dotação orçamentária específica para elaboração e execução do plano de divulgação e comunicação; b) Estabelecer ações regionalizadas de divulgação, com foco nos serviços 
socioassistenciais e nos direitos dos cidadãos; c) Realizar simpósios e reuniões; d) Divulgar em jornais de bairro, rádios comunitárias, multimeios, centrais telefônicas de informação, jornais de ônibus; e) panfletagem em 
escolas e hospitais; f) criar mascote da assistência para campanhas publicitárias (como existe na saúde); g) criar cartilha dos serviços socioassistenciais e das instâncias de controle social, gibis e espetáculos itinerantes das 
diversas expressões artísticas (Teatro, Musica, Dança etc.). 

SMADS, COMAS, FAS 
Médio 

38 
 
 

Garantir recursos para a Comissão de Controle e Monitoramento das Deliberações das Conferências. 

Estratégias para execução: Definir, no planejamento do COMAS, a destinação de verba específica para a Comissão de Controle e Monitoramento das Deliberações das Conferências. 
 

SMADS, COMAS 
Curto 

 
 

39 

Fomentar a criação de fóruns regionais de discussão sobre a política socioassistencial, com a participação da sociedade civil, do poder público e das organizações sociais. 

Estratégias para execução: Ter esta pauta como prioritária, com agenda pública de suas atividades, no sentido de mobilizar maior número de atores e parceiros em torno da concretização da proposta. 

FAS 
Curto 

 
 

40 

Fortalecer e implementar efetivamente assembléias de usuários, para acompanhamento e avaliação dos serviços socioassistenciais. 

Estratégias para execução: Não foram citadas. 
SMADS, Conselho Gestor 

Curto 

 
41 
 

Realizar encontro anual de fóruns regionais intersetoriais das políticas sociais (saúde, educação, habitação, trabalho, assistência social, cultura, transporte e esporte, entre outros) com a participação dos usuários, das 

comunidades locais, dos trabalhadores das áreas sociais e representantes dos poder público de todas as áreas. 

Estratégias para execução: Estabelecer pauta de discussão do COMAS e do FAS para elaborar propostas e encaminhar atuação conjunta, no sentido da articulação com as demais áreas. 

Conselhos Setoriais, 
Fóruns Setoriais 

Curto 

42   

Aprimorar o diagnóstico social das necessidades da população. 

Estratégias para execução: Promover e atuar no sentido de viabilizar a utilização das escolas, igrejas, bibliotecas, centros culturais, dentre outros; como espaços para promover debates a respeito das necessidades da 
população em relação às políticas de assistência social, saúde, educação, habitação, entre outras. 

SMADS/ COMAS/ Fóruns 
Curto 

  



 43  

Efetivação imediata do que foi deliberado na Conferência de 2009 referente às deliberações abaixo:  
 

8. Reformular a composição do COMAS, com ampliação da participação dos usuários. 

9. Realizar a eleição de conselheiros da sociedade civil para o COMAS na Conferência Municipal de Assistência Social. (Plenária no dia anterior); 

10. Realizar uma Interconferência da cidade de São Paulo – e demais níveis de governo - envolvendo a participação das demais políticas públicas e avaliando as deliberações ocorridas em cada uma das Conferências Setoriais 

e de segmentos com participação de uma porcentagem de seus delegados; 

14. Implantar e garantir dotação orçamentária para transporte e alimentação para os conselheiros da sociedade civil, especialmente para os usuários, visando à participação nas reuniões e demais atividades; 

40. Criar sistema de participação e controle social partindo da base da sociedade civil para o governo. 
 

Estratégias para execução: Na deliberação 8 (oito) viabilizar forma para que o trabalhador possa ser eleito sem a indicação de organizações representantes de trabalhadores. 

COMAS, FAS, SMADS Médio 



 

Subtema 03: Fortalecimento da participação e do controle social 

ESTADO 

Deliberação 
 

Deliberações da IX Conferência RESPONSÁVEL (eis) PRAZO 

44 

Ampliar e fortalecer instâncias de participação popular, que debatam e decidam sobre a normatização da Política de Assistência Social. 

Estratégias para execução: Garantir rubrica específica no orçamento estadual para participação e controle social; estabelecer ações em parceria com lideranças comunitárias locais. 
 

SEDS, CONSEAS 
Médio 

45 

Implantar Conselhos Gestores em toda a rede socioassistencial no Estado de São Paulo. 

Estratégias para execução: Criar lei que determine a normatização da política socioassistencial no estado, tornando obrigatória a implantação dos Conselhos Gestores em toda rede socioassistencial. 
 

CONSEAS 
Médio 

 
46 
 

Criar plano estadual de comunicação e divulgação do SUAS e das suas instâncias de participação. 

Estratégias para execução:  

a) Realizar campanha estadual de divulgação dos serviços socioassistenciais, com foco nos direitos e deveres dos cidadãos;  
b) Promover de palestras, oficinas e minicursos em escolas, ONGs e unidades de saúde;  
c) Veicular propaganda do SUAS nas mídias disponíveis (jornais de bairro, rádios comunitárias, multimeios, rádio, televisão etc.);  
d) Criar feiras socioassistenciais (a exemplo das Feiras de Saúde) em todos os espaços disponíveis de circulação de usuários e trabalhadores sociais;  
e) Produzir materiais didáticos com foco em participação e controle social para trabalhos socioeducativos nos CRAS, CREAS e serviços das entidades conveniadas;  
f) Produzir cartilhas e gibis com linguagem acessível contendo divulgação das instancias de controle social e as formas de ingresso nas mesmas;  
g) Utilizar centrais telefônicas de informações;  
h) Promover espetáculos itinerantes das diversas expressões artísticas (Teatro, Música, Dança, etc.) ligados à temática;  
i) Veicular informativo em contas de luz e telefone. 
 

SEDS, CONSEAS Médio 

 

 

  



Subtema 03: Fortalecimento da participação e do controle social 

UNIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberação Deliberações da IX Conferência RESPONSÁVEL (eis) PRAZO 

47 

Garantir financiamento para ampliar a participação dos usuários nos Conselhos de Assistência Social e outros espaços de controle social a fim de intensificar e potencializar a participação popular. 

Estratégias para execução:  

a) Destinar verba específica do orçamento do MDS para garantir o acesso dos usuários nos espaços de participação, financiando o transporte, alimentação e hospedagem dos participantes;  

b) Ampliação do período para a participação, incluindo horários noturnos e finais de semana; 

c) Garantia de acessibilidade conforme as normas da ABNT e da Lei de Acessibilidade; 

d) Fixar ações em parceria com lideranças comunitárias locais.  

e) Revisão da legislação dos Conselhos da Assistência Social, de forma a garantir ampla participação dos usuários nos mesmos. 
 

MDS, CNAS Médio 


