
 

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1111/2016, DE 26 DE JULHO DE 2016. 
 

Publicado no DOC em 30/07/2016 – Pág. 94 – Não substitui a publicação oficial 

 
Dispõe sobre aprovação do Plano de Ação – 2014 -2016, da Comissão de Controle Social do Programa Bolsa 

Família, do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS/SP. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS/SP no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 

8.742/93, alterada pela Lei 12.435/2011, a Lei Municipal nº 12.524/97 e Decreto Municipal 38.877/99 e, conforme deliberação em reunião 

plenária ordinária de 26 de julho de 2016:  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação – 2016 -2018, da Comissão de Controle Social do programa Bolsa Família, do Conselho Municipal de 

Assistência Social de São Paulo - COMAS/SP, conforme Anexo I 

 

Art. 2º- O Plano de Ação supracitado, conforme anexo, também estará disponível no  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/comas/ e, no Blog: www.comassp.blogspot.com.br 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

CARLOS NAMBU 
PRESIDENTE – COMAS/SP 

 
 

ANEXO I 
 
 



PLANO DE AÇÃO (2016 – 2018) DA COMISSÃO DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
– CCSPBF 

 
 

 DESCRIÇÃO ESTRATÉGIAS OPERACIONALIZAÇÃO, PRAZOS E/OU 
CRONOGRAMA 

META 1 Análise dos dados referente a 

execução física do 

CADUnico durante os anos 

da gestão, para subsidiar a 

elaboração do parecer.  

-Solicitação de dados para 

Coordenadoria de Gestão de 

Benefícios/SMADS, através de 

ofícios e e-mails. 

- Solicitação de apresentação do 

representante da Coordenadoria 

para a comissão.  

- Leitura e apreciação dos dados 

financeiros atuais e anteriores já 

entregues a comissão.  

 

- Elaborar e acompanhar o recebimento dos 

ofícios/dados recebidos, com posterior informação e 

parecer para o plenário por meio dos Relatos   Semestral. 

- Apreciação dos dados para emissão de parecer - 

Contínuo. 

Apresentação dos dados financeiros pelas secretarias 

para a comissão -  Semestral.  

META 2 Análise dos dados referentes 

ao acompanhamento de 

condicionalidades do 

Programa Bolsa Família 

durante os anos da gestão, 

para subsidiar a elaboração 

do parecer. 

- Solicitação de dados referentes à 

descrição através de ofícios, 

telefone e e-mail com a Secretaria 

Municipal de Educação e 

Secretaria Municipal de Saúde para 

apresentação dos dados e 

apreciação da comissão.  

 

- Apreciar os dados encaminhados pelas Secretarias, com 

posterior emissão de parecer para o plenário por meio 

dos Relatos - Semestral. 

 

META 3 Ampliação do debate sobre o 

Controle Social referente ao 

Programa Bolsa Família. 

 

- Audiência Pública anual para 

apresentação dos dados obtidos da 

Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento 

- Organização da audiência anual e pactuação com CDA 

e Plenário as datas para realização das mesmas. - Anual. 

 



Social. 

 

 


