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Metodologia de participação



SMDHC

• Conforme Decreto Municipal nº 53.685/2013, as 
atribuições da Secretaria Municipal de Participação e 
Parceria (SMPP), da Comissão Municipal de Direitos 
Humanos (CMDH) e do Secretário Especial de Direitos 
Humanos (SEDH) foram transferidas para a atual Humanos (SEDH) foram transferidas para a atual 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
(SMDHC)

• A partir desta nova configuração, pretende-se fortalecer a 
articulação e gestão transversal das políticas de Direitos 
Humanos e de Participação Social no arranjo institucional 
da Prefeitura



Reestruturação

• A SMDHC traz no seu  projeto de reestruturação uma área 

dedicada exclusivamente à participação social, a  

coordenadoria de participação e gestão estratégica, que 

contará com uma coordenação da política municipal de contará com uma coordenação da política municipal de 

participação social 

• Sistema Municipal de Participação Social, organização de 

conferências municipais, audiências públicas e outras 

formas de participação. 



Programade Metas

• Objetivo 20 - Promover a participação e o controle social na 
administração pública municipal

• Meta 94 - Criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social e mais 6 novos Conselhos Temáticos, dentre eles o 
Conselho de Transparência

• Meta 95 - Realizar 18 Conferências Municipais Temáticas,  
como instâncias de participação social e popular para o 
planejamento, gestão e controle de políticas públicas em áreas 
específicas

• Meta 96 - Criar Conselhos Participativos nas 32 Subprefeituras

• Meta 97 - Implementar todos os Conselhos Gestores previstos 
em Lei



Participação como forma de 
gestão

• Por que?
• Qualifica a política ao buscar identificar as 

necessidades reais da populaçãonecessidades reais da população

• Pactua a implementação da política 

• Garante a aderência à política



Como?

• Através de conselhos de direitos, audiências 
públicas, oficinas temáticas, mesas de 
diálogos, conferências, por exemplo, além diálogos, conferências, por exemplo, além 
de formas de participação que lançam mão 
de mídias digitais, consultas on-line, etc...

• O modelo é aberto 



Quemparticipa?

• O acesso deve ser o mais amplo possível

• O acesso deve ser democratizado. Os 
encontros devem se dar em locais de fácil encontros devem se dar em locais de fácil 
acesso, em horários viáveis para que a 
população possa efetivamente participar das 
consultas.



Elementos necessários

• Cronograma viável

• Momentos de escuta

• Incorporacão das propostas• Incorporacão das propostas

• Devolutiva



ConselhosMunicipais

• Ainda no plano de governo foi sinalizado o 
fortalecimento dos Conselhos Municipais, 
como instrumentos do fortalecimento da como instrumentos do fortalecimento da 
participação democrática da população e 
como espaços públicos de composição 
plural e paritária entre estado e sociedade 
civil, com a função de formular e controlar 
a execução das políticas públicas setoriais. 



Orgãoscolegiados- SMDHC

• 1.Comissão Municipal de Direitos Humanos

• 2.Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

• 3.Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

• 4.Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual

• 5.Grande Conselho Municipal do Idoso• 5.Grande Conselho Municipal do Idoso

• 6.Conselho Municipal de Participação da Comunidade Nordestina

• 7.Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool

• 8.Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para 
População em Situação de Rua

• 9.Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos(a ser criado)

• 10.Comissão Municipal para a Erradicação do Trabalho Escravo(a ser 
criado)



•Etapa de formulação do plano
•Duas reuniões interconselhos e reunião com Hip Hop
•Discussão com Conselhos de Políticas relacionados

Juventude Viva

• Etapa de formulação
•Seminários regionais
•Encontro Nacional com entidades 

Brasil Agroecológico

Planos de mobilização do governo federal em 2012

•Diálogos setoriais na etapa de formulação
•Encontro Nacional dia 8 de agosto, com devolutiva em 2013
•Apresentação em Conselhos e Conferências
•Encontros regionais em 2013

Brasil Sem Miséria

• Constituição de GT com participação da sociedade civil
• Consulta online
• Encontro presencial em dezembro
•Devolutiva virtual
• Formulação de novo plano até maio de 2013

Parceria para Governo Aberto

•Em fase de formulação
•Proposta é reunir as ações de monitoramento do PPA e de participação na LOA e LDO em um plano

Participação no Ciclo Orçamentário



CompromissosNacionais

• Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 
Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar 

• Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 
Condições de Trabalho na Indústria da Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

• Mesa Nacional Permanente para o 
Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na 
Indústria da Construção (tripartite)



Alguns dos processos 
participativos em andamento na 

PMSP 

• Plano de metas 
• Plano de enfrentamento ao crack
• Plano diretor (PDE)
• Diálogos de Direitos Humanos 

• Organização de conferencias

• Conselho de Transparência e Parceria Governo 
Aberto



Comunicado de chamamento público 
1/2013/SMDU

9. O acompanhamento dos trabalhos e sua divulgação

O desenvolvimento dos trabalhos deverá 
necessariamente conter etapas e momentos de discussão 
pública, de participação popular e de negociação com os 
principais agentes intervenientes no espaço urbano, sob 
responsabilidade de cada agente cadastrado. Todas as 
etapas de discussão pública deverão ser convocadas com 
antecedência adequada, os materiais deverão ficar 
disponíveis para os interessados e as reuniões deverão 
ser em locais acessíveis e em horário compatível com a 
finalidade (...)


