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ESTADOS DA REGIONAL NORTE

Presentes
• CEAS: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Tocantins.
Ausente: Roraima
• CMAS: 13/TO, Rio Branco-AC, Paraupebas-PA, Macapá-AP,
Boa Vista-RR, Manaus-AM

TEMA: Gestão Democrática e Controle Social
Oficina: Paridade e representatividade nos CAS
Sobre as dificuldades enfrentadas para garantir a paridade e a
representatividade nos seus conselhos:
Situação
composição
conselho

Dificuldade
do - interesse da pessoa em ser conselheiro;
- Falta de entendimento e informações
sobre o papel dos conselhos;
- Dificuldade ao indicar pessoas com perfil
- Ausência de entidades em municípios de
pequeno porte;
- Interferência do Ministério Público na
composição do conselho da participação
dos conselhos de classe
- Composição da Sociedade Civil é difícil:
usuários/trabalhadores/entidades;
Alguns
conselhos
com
os
secretários/ordenadores
de
despesa
assumindo a presidência do conselho

Desafio / sugestão
- Disseminar na comunidade o papel dos
conselhos para despertar o interesse em
participar;
- Reuniões mais práticas e ágeis;
- Adequação do Sistema CADSUAS/conselhos
deixando
na
tela
principal
a
representatividade do conselheiro para
facilitar o diagnóstico e a paridade
Adequar
o
questionário
do
CENSO/SUAS/Conselho a realidade dos
municípios de acordo com o porte quando
não tem representatividade de segmentos;
- Sugere-se que o CNAS faça resolução de
recomendação os conselhos para que os
secretários/ordenadores de despesas não
assumam a presidência dos conselhos

TEMA: Gestão Democrática e Controle Social
Oficina: Paridade e representatividade nos CAS
Sobre as dificuldades enfrentadas para garantir a paridade e a
representatividade nos seus conselhos:
Situação
Dificuldade
- Tem na legislação, mas não se
aplica paridade;
- Não tem na legislação a questão
da paridade

Desafio / sugestão
- Mudar e Aplicar a lei do CMAS incluindo a
representatividade do usuário;
- Fortalecer os fóruns e entidades para participar
do processo eleitoral dos conselhos

Apontamentos Específicos:
- Pará – Entendimento do MP sobre a representatividade dos
conselhos de classe como governamental e não sociedade civil,
mesmo estando na legislação do SUAS

TEMA: Gestão Democrática e Controle Social
Oficina: Paridade e representatividade nos CAS
Os mecanismos usuais que viabilizam essa participação:
• Visitas do conselho aos equipamentos para disseminar a importância do
controle social;
• Estratégias de sensibilização sobre o controle social na comunidade e nas
faculdades;
• Fortalecimento dos fóruns;
• Mobilizar a sociedade e principalmente usuários no processo
conferencial;
• Capacitações dos conselheiros;
• Articulação com os órgãos de controle externo;
• Acessar site CNAS, buscar informações;
• Atualização das normativas;

TEMA: Gestão Democrática e Controle Social
Oficina: Paridade e representatividade nos CAS
Novas práticas podem ser adotadas para contribuir na melhoria da
representação da sociedade civil nos conselhos de assistência social e
na qualidade da participação governamental:
• Realizar rodas de conversas, seminários e fóruns para orientar os
segmentos da sociedade civil na função de conselheiros(as);
• Realizar capacitações para segmentos da sociedade civil sobre inscrições
nos CMAS;
• Capacitação continuada com linguagem acessível para conselheiros e
secretaria executiva;
• Convidar ex-conselheiros como colaboradores para fortalecimento dos
novos conselheiros;
• Realizar debates e encaminhamentos, inclusive do CNAS, quanto ao não
cumprimento da normativa do SUAS em relação a composição dos CMAS
e CEAS, no que se refere ao segmento governamental;

TEMA: Gestão Democrática e Controle Social
Oficina: O exercício do controle social e as condições
para o cumprimento das atribuições dos conselhos

Sobre a participação do Conselho na elaboração do
Plano de Assistência Social
• Há necessidade de fortalecer a efetivação da gestão
democrática e controle social, em cumprimento a
NOB/SUAS/2012 na elaboração dos planos de
assistência social com participação dos conselhos;
• Devemos ter conhecimento do plano de assistência
social e até discordar de alguns pontos apreciados;
• Questões políticas que interferem na gestão dos
conselhos (autonomia dos conselhos);

TEMA: Gestão Democrática e Controle Social
Oficina: O exercício do controle social e as condições
para o cumprimento das atribuições dos conselhos
Como os conselhos estão realizando a sua função de controle, especialmente nas
tarefas de emitir parecer sobre o Plano de Ação do Cofinanciamento Federal e
de emitir parecer sobre a Prestação de Contas do Cofinanciamento Federal
(Demonstrativo Físico-financeiro)?
•
•
•
•
•
•
•

O conselho faz apontamentos e questionamentos para a gestão e só aprova a
prestação de contas com os esclarecimentos;
Sugestão:
Definir em resolução dos conselhos prazo mínimo para a gestão apresentar
matérias, pautas e demandas para deliberação;
Realizar visitas para conferir serviços prestados e comparar com a prestação de
contas, plano de ação anual e PPA;
Necessidade de capacitação para análise do Plano de Ação e Demonstrativo
Sintético;
Recomendar Análise trimestral de prestação de contas;
Que a reprogramação de saldos tenha a definição pela gestão das áreas para
aplicação;

TEMA: Gestão Democrática e Controle Social
Oficina: O exercício do controle social e as condições
para o cumprimento das atribuições dos conselhos
Condições objetivas de infraestrutura que estão presentes e o que pode
ser feito para melhorá-las (fundo de assistência social, secretaria
executiva, apoio técnico e operacional, espaço físico, acesso a
informações relevantes, etc.)
CONDIÇÕES ATUAIS

SUGESTÃO MELHORIAS

- Falta de equipamentos na maioria dos
conselhos
- Espaço físico precário na maioria dos
conselhos
- Maioria dos conselhos sem autonomia e
independência
- Desconhecimento dos conselheiros da
relevância do seu papel como agente público
- Secretaria executiva insuficiente

- Adquirir Equipamentos com recursos dos IGDs;
- Aquisição de veículo
Disponibilizar espaço físico e que seja exclusivo
para o conselho, fora da sede Secretaria de AS
- Disponibilizar as informações pertinentes às
atribuições dos conselheiros
- Melhor divulgação das ações do conselho nas
redes sociais;
- Compor a secretaria executiva conforme prevê
a NOB/SUAS;
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