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apresentação
Em um contexto social de mi�gação e desconstrução da eﬁcácia material dos direitos fundamentais previstos cons�tucionalmente,
de focalização e de sucateamento das polí�cas públicas, exige-se, com
intensidade crescente, que as intervenções proﬁssionais adquiram
caracterís�cas cole�vas e de proa�vidade. Principalmente quando se
considera a missão cons�tucional do Ministério Público na defesa e
garan�a de direitos sociais, é imprescindível o fomento a mecanismos
par�cipa�vos e de controle social e a efe�vação de processos democrá�cos de deliberação que se traduzam na formulação e controle de
polí�cas públicas.
Diante disso, o documento ora proposto tem como intuito contribuir para a atuação ministerial, servindo enquanto elemento orientador para um efe�vo acompanhamento e fortalecimento dos conselhos municipais de direitos sociais e de polí�cas públicas, em especial
aqueles que têm como escopo a proteção e a garan�a de direitos de
crianças e adolescentes, quais sejam: Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal de Educação (CME) e Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).
A proposta é produto do Projeto Integrando Redes do Centro
de Apoio Operacional às Promotorias da Criança, do Adolescente e da
Educação 1(CAOPCAE), que contou com a assessoria técnica da equipe
1 O documento “Orientações sobre o Controle Social” foi elaborado no bojo
do projeto estratégico “Integrando Redes” sob a coordenação do CAOPCAE, com
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de Serviço Social do NATE/CAEx para a sua consolidação.
As reﬂexões foram organizadas em 3 eixos. O primeiro procurou caracterizar os conselhos como instrumentos de par�cipação e
de controle social. O segundo eixo expõe caracterís�cas especíﬁcas
dos conselhos municipais vinculados aos direitos da criança e do adolescente e às polí�cas de educação e assistência social. A seção ﬁnal
apresenta possibilidades de atuação do Ministério Público junto aos
conselhos, a ﬁm de garan�r que estes cumpram suas ﬁnalidades precípuas, previstas em lei.
Equipe CAEx/Nate/Serviço Social

apoio da SUBPLAN, do órgão de execução CAEx/Nate/Unidade de Serviço Social
e Pedagogia, 2ª Promotoria de Justiça de Araucária e 5ª Promotoria de Justiça
de Paranaguá. Além do documento em tela duas outras sistematizações foram
realizadas:1. Orientações sobre a atuação em rede e 2. Conhecendo a Rede de
Serviços.
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01

Democracia,
Participação Popular
e Controle Social

Historicamente o Estado brasileiro, que nasceu com a forma e o conteúdo do Estado português, desenvolveu-se com as marcas do autoritarismo e do patrimonialismo, que colaboraram para gestar um es�lo de
governar que ﬁcou conhecido como “governar de costas para a população”. Neste ambiente, a par�cipação da sociedade nos assuntos de
Estado torna-se um desaﬁo premente.
A complexidade presente na deﬁnição de par�cipação se refere ao fato de que se trata de uma ação que pode assumir diferentes
sen�dos, de acordo com a conjuntura histórica em que ela se efe�va.
Se entendermos que a par�cipação ocorre em um determinado contexto social e que é vivenciada por sujeitos polí�cos que ocupam um
lugar numa sociedade determinada, então a questão central passa a
referir-se a “quem par�cipa, em que amplitude par�cipa e como par�cipa de processos de decisão e de inﬂuência numa determinada sociedade.” (UGARTE, 2004, p.93-106).
Levando em consideração os determinantes econômicos e sociais, a par�cipação:
[...] pode ser compreendida como um processo no qual homens
e mulheres se descobrem como sujeitos políticos, ou seja, está
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diretamente relacionada à consciência dos cidadãos e cidadãs,
ao exercício de cidadania, às possibilidades de contribuir com
processos de mudanças e conquistas. O resultado do usufruto do
direito à participação deve, portanto, estar relacionado ao poder
conquistado, à consciência adquirida, ao lugar onde se exerce e
ao poder atribuído a esta participação (SOUZA, 2004, p. 167).

Ammann (1978) a deﬁne, de forma ampla, “como o processo
onde as diversas camadas sociais tomam parte na gestão, produção e
usufruto dos bens de uma sociedade, focalizando-a na sua dimensão
mais ampla.”
Como já aﬁrmamos, na história de nosso país a par�cipação da
população veio sendo obstaculizada pelo autoritarismo que marca a
relação entre Estado e a imensa maioria da população, sendo que este
traço autoritário perpassa todas as esferas da vida social: da família ao
Estado, passando pelas relações de trabalho, pela escola e pela cultura. (CHAUÍ, 1994).
Nesse ambiente autoritário e excludente, Souza (2004, p. 167187) aﬁrma terem sido possíveis três formas básicas de se compreender a par�cipação:
1. A par�cipação comunitária - surge no início do século XX,
compondo a ideologia e a prática dos centros comunitários norte-americanos. Nesse cenário do Brasil desenvolvimentista dos
anos 50, a participação consistia em envolver as comunidades na
realização de atividades em que o trabalho da população teria
uma direção desejável para o sistema, quer dizer, deixa intocada
a estrutura de classes e as relações de produção e de dominação.
2. A par�cipação popular - Surge ao ﬁnal da década de 1960 e se
ﬁrma na década de 1970, com a entrada dos novos movimentos
sociais, fundamentais para o processo de redemocratização da
sociedade e Estado brasileiros. No período da ditadura militar a
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participação popular caracterizou-se como estratégia da oposição e expressou a reação da população no regime ditatorial existente naquele momento.
3. A par�cipação social - é a nova modalidade de participação
instituída na década de 1980, cuja categoria central não é mais
“comunidade”, nem “povo”, mas a “sociedade”. O processo de
abertura abriu espaço para uma diversidade de interesses e de
projetos colocados na arena social e política. Teve sua sustentação na grande mobilização pelas “Diretas Já” e na mobilização
social dos diversos segmentos da sociedade civil organizada por
inclusão, ampliação e universalização dos direitos no processo
Constituinte.

A par�r de 1988 é que a Cons�tuição Federal, a mais democrá�ca e liberal que o país já teve, eliminou o grande obstáculo ainda
existente à universalidade do voto (estendendo-o a todos os cidadãos
brasileiros), estabelecendo direitos e garan�as fundamentais.
Além do direito ao voto, a par�cipação social, enquanto processo par�cipa�vo de novo �po, que contribua para forjar uma cultura
de direitos, viabilizadora de uma cidadania a�va, pode dar-se também
através das experiências de orçamento par�cipa�vo, fóruns populares
não-ins�tucionalizados e ações de movimentos iden�tários, que lutam pela superação dos preconceitos e viabilização de direitos.
Com a nova Cons�tuição, ins�tucionalizam-se os mecanismos
de par�cipação e de representação, que deixam de ser apenas espaços consul�vos, tornando-se norma�vos e delibera�vos no âmbito de
diversas polí�cas públicas.
Segundo Silva (2020, p.373), ao prever a par�cipação popular
na formulação das polí�cas públicas e no controle das ações em todos
os níveis, a Cons�tuição buscou:
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[...] ampliar o envolvimento dos atores sociais nos processos de
decisão e implementação das políticas sociais, respondendo a
demandas em torno da descentralização e da democratização do
Estado brasileiro. A partir da nova Carta constitucional, os conselhos se institucionalizaram em praticamente todo o conjunto de
políticas sociais no país, representando uma nova forma de expressão de interesses e de representação de demandas e atores
junto ao Estado.

Abre-se então um campo para o controle social, que pode ser
entendido, de um lado, como instrumento do Estado para “normalizar” o comportamento social, amenizando ou evitando os conﬂitos
sociais. Por outro lado, vários autores brasileiros vêm trabalhando
a temá�ca do ‘controle social’ no eixo das polí�cas sociais, com um
sen�do oposto ao acima apresentado, agora como possibilidade de a
sociedade exercer um controle sobre a atuação do Estado, enquanto
gestor das polí�cas sociais públicas.
Para Carvalho (1995, p. 8), “controle social é expressão de uso
recente e corresponde a uma moderna compreensão da relação Estado-sociedade, onde a esta cabe estabelecer prá�cas de vigilância e
controle sobre aquele”.
Na mesma direção, Barros (1998, p. 31) trata o ‘controle social’
sobre a ação estatal dentro da perspec�va da democra�zação dos processos decisórios com vistas à construção da cidadania. Destaca que
“ao longo de décadas, os governos submeteram os obje�vos de sua
ação aos interesses par�culares de alguns grupos dominantes, sem
qualquer compromisso com o interesse da cole�vidade”.
Através do controle social almeja-se possibilitar o envolvimento da sociedade nos assuntos de Estado, tornando o governo mais público e a sociedade civil mais atenta e coopera�va, democra�zando-se
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a gestão das polí�cas sociais.
Dentre os mecanismos de controle social previstos na Cons�tuição, os conselhos caracterizam-se como órgãos colegiados permanentes, com função consul�va, delibera�va, norma�va, ﬁscalizadora e
mobilizadora das polí�cas públicas. São canais de interlocução entre
Estado e sociedade, espaço de captação de demandas e negociação.
Apresentam, dessa maneira, grande potencial para o aprofundamento
da democracia e efe�vação de direitos e polí�cas sociais.
Os conselhos materializam o processo democrá�co proposto
cons�tucionalmente, abrindo espaço para a par�cipação efe�va de
usuários e trabalhadores das polí�cas públicas, en�dades prestadoras
de serviços, movimentos sociais, organizações não governamentais,
dentre outros representantes da sociedade civil.
Estes mecanismos de controle social estão presentes nas três
esferas de governo (federal, estadual e municipal) e são vinculados
tanto a polí�cas públicas (saúde, educação, assistência social, dentre
outras), como à garan�a de direitos de segmentos especíﬁcos da população (criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa com deﬁciência,
etc).
Alguns conselhos apresentam exigibilidade legal e função delibera�va inscrita em legislação nacional, cons�tuindo-se em exigência
para repasse de recursos para a polí�ca a que se vinculam, compondo
assim, sistemas federais; outros conselhos são ins�tuídos por lei municipal, que deﬁne seu formato e suas atribuições, não apresentando
caráter obrigatório.
Ainda com relação às atribuições e competências, os conselhos podem apresentar caráter consul�vo e delibera�vo, ou, somente
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consul�vo. Nos conselhos delibera�vos as decisões têm “eﬁcácia administra�va, vinculando os gestores quando deﬁnem normas ou determinam ações na sua esfera de competência, como ocorre com os
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os das áreas da
Educação e Assistência Social” (ABRINQ, 2015). Já os conselhos com
caracterís�ca consul�va atuam exclusivamente nessa perspec�va,
como o Conselho da Juventude.
Apesar de cada conselho assumir funções e atribuições próprias de sua área de atuação, tais órgãos, em âmbito geral, apresentam premissas e caracterís�cas comuns, a saber:
• COMPOSIÇÃO PARITÁRIA: a composição dos conselhos
deve ser paritária, ou seja, o número de conselheiros governamentais deve ser igual ao número de conselheiros representantes da sociedade civil (�tulares e suplentes). Os conselheiros
governamentais são indicados pelo gestor, já os não-governamentais são eleitos entre seus pares. Ambos os segmentos atuam na condição de membros com igual direito à voz e voto. Tal
premissa pressupõe ainda a alternância entre sociedade civil e
governo na presidência do colegiado.
• PLURALIDADE: para garan�r a pluralidade os conselhos devem contar com a par�cipação dos mais variados segmentos e
posicionamentos, reﬂe�ndo assim a heterogeneidade presente
na sociedade.
• AUTONOMIA: apesar de integrarem a estrutura do Estado,
os conselhos são autônomos.
• ESTRUTURA BÁSICA: compostos por plenário, mesa diretora, comissões permanentes, comissões temporárias e secretaria
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execu�va2.
• MANUTENÇÃO DO CONSELHO PELO ÓRGÃO GESTOR:
cabe ao gestor da polí�ca pública oferecer todas as condições
para o regular funcionamento do conselho, disponibilizando espaço adequado para reuniões, materiais de expediente, secretaria execu�va, entre outros recursos. O exercício da função de
conselheiro não gera vínculo emprega�cio com o ente público.
• REUNIÕES PERIÓDICAS ABERTAS AO PÚBLICO: os conselhos devem contar com calendário preestabelecido de reuniões
ordinárias (geralmente mensais), sem prejuízo de reuniões extraordinárias que venham a ser necessárias para o bom andamento dos trabalhos. O calendário deve ser divulgado previamente e as reuniões abertas à par�cipação do público em geral,
garan�do o direito à voz aos presentes.
• ARTICULAÇÃO: a atuação dos conselhos pressupõe ar�culação permanente entre os órgãos do Sistema de Garan�a de
Direitos (SGD). A par�cipação em conselhos subentende a realização de debates e ar�culação entre os conselheiros (em especial os representantes da sociedade civil) e suas organizações/
bases, garan�ndo a defesa de posicionamentos cole�vos nas
pautas propostas.
• CONFERÊNCIAS: os conselhos convocam e contribuem na
organização das conferências3 vinculadas à sua área de atuação,
2 A secretaria executiva é composta por representantes governamentais e tem como
funções: elaboração das atas das reuniões, pautas, o�cios, comunicados etc.
3 As conferências conﬁguram-se como amplas plenárias, que ocorrem periodicamente (no
geral a cada dois anos). Têm como objetivo tanto “conferir” a execução das políticas públicas em seu âmbito de atuação (municipal, estadual ou federal) como apresentar propostas
de ações políticas para os próximos anos. Têm caráter consultivo e deliberativo, e devem
contar com ampla participação para elaboração de propostas, metas e diretrizes.
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nas três esferas de governo.
• PLANOS: os conselhos contribuem na formulação de planos
municipais, estaduais e nacionais de polí�cas públicas ou segmentos especíﬁcos populacionais (como o Plano Decenal dos
Direitos da Criança e do Adolescente). Posteriormente à aprovação do plano, os conselhos têm papel fundamental no monitoramento e exigibilidade junto ao órgão gestor da execução
das metas estabelecidas. Apresentam, portanto, função essencial no planejamento e no acompanhamento da execução.
• FISCALIZAÇÃO: a ﬁscalização e controle das polí�cas públicas, inclusive sobre as questões orçamentárias e sobre o funcionamento de serviços e programas, é papel essencial dos
conselhos. Com isso se apresentam possibilidades de incidência efe�va na qualidade dos serviços prestados e no estabelecimento de prioridades orçamentárias.
• DIÁLOGO: os conselhos devem prezar pela efe�vação de processos dialógicos, garan�ndo que as deliberações atendam interesses cole�vos e não individuais.
• PUBLICIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA: os conselhos têm papel essencial na publicização de informações para a sociedade,
no que diz respeito à correta aplicação de recursos e ao adequado funcionamento das polí�cas públicas per�nentes à sua área
de atuação.
Apesar das potencialidades par�cipa�vas inscritas a par�r da
Cons�tuição Federal de 1988, existem limites postos ao pleno exercício do controle social, principalmente quando se tomam os conselhos
de direitos e de polí�cas públicas – que são espaços privilegiados para
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exercício desse controle – como os únicos espaços para sua efe�vação.
Segundo Raichelis (2000) os conselhos são espaços importantes, mas ainda marcados por ambiguidades e contradições, estando
presente o risco da burocra�zação e ro�nização do seu funcionamento, sem contar a prá�ca da centralização do poder nas mãos do execu�vo, com sonegação de informações, nomeação dos representantes
da sociedade civil sem o devido processo eleitoral democrá�co, mudanças unilaterais nas regras da eleição, cooptação de conselheiros,
presidências impostas, etc.
Outro desaﬁo importante refere-se à efe�va par�cipação da
sociedade civil e sua incidência nas decisões públicas, bem como a
implementação – de fato – de polí�cas públicas que avancem contra
desigualdades históricas e atendam as promessas de cidadania propostas pela Cons�tuição.
Nesse sen�do, a atuação do Ministério Público é essencial para
garan�r o fortalecimento dos conselhos, bem como para que tais mecanismos não se transformem em meros espaços burocrá�cos para
aprovação de propostas governamentais.
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02

Instâncias de Controle Social
vinculadas à Educação, à
Assistência Social e aos Direitos
das Crianças e dos Adolescentes

Na área da infância e juventude, tanto a Cons�tuição Federal
como a Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, inovam
ao lançar luz sobre este segmento a par�r da perspec�va da doutrina
da proteção integral, incluindo em seu texto diretrizes previstas pela
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989 e ra�ﬁcada
pelo Brasil em 1990.
O Brasil é um dos poucos países a prever legalmente a cons�tuição de conselhos paritários e delibera�vos na área das polí�cas
para crianças e adolescentes, no intuito de aliar governo e sociedade
civil para acompanhar e fomentar o processo de defesa e garan�a dos
direitos desse segmento.
Nos itens subsequentes serão apresentadas as principais caracterís�cas e atribuições de conselhos vinculados aos direitos da infância e juventude, a saber: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (com destaque para gestão do Fundo
Municipal, monitoramento de Planos e sua relação com o Conselho
Tutelar); Conselho Municipal de Educação- CME e Conselho Municipal
de Assistência Social.
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2.1 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA)
O art. 88, inciso II da Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), estabelece a:
[...] criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos
direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas,
segundo leis federal, estaduais e municipais (BRASIL, 1990).

O CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente) foi ins�tuído através da Lei n° 8.242, de 12/10/91, e dentre suas atribuições destacam-se: a) a ﬁscalização das ações executadas pelo poder público e organizações não governamentais, no que
diz respeito ao atendimento da população infanto-juvenil; b) a gestão
do Fundo Nacional para a Criança e Adolescente (FNCA); c) a deﬁnição
das diretrizes para a criação e o funcionamento dos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
e dos Conselhos Tutelares (Resolução 105/2005); d) a convocação, a
cada três anos, da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (BRASIL, 1991).
O CEDCA (Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente) foi ins�tuído no Estado do Paraná através da Lei n° 9.579/91.
Caracteriza-se como um órgão consul�vo, delibera�vo e controlador
da polí�ca estadual de atendimento à infância e juventude. Uma de
suas principais atribuições é o incen�vo à criação e o es�mulo ao pleno funcionamento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e
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do Adolescente (CMDCA).
O CMDCA deve ser criado através de Lei municipal. Trata-se de
órgão consul�vo, delibera�vo e ﬁscalizador da polí�ca municipal de
promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência, conforme previsto no ECA (BRASIL, 1990). Integra a estrutura administra�va
do município, sendo que sua manutenção geralmente se encontra sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social,4 contando com Regimento Interno próprio.
A metodologia de escolha de seus membros, bem como suas
atribuições, deveres, responsabilidades e outras caracterís�cas referentes à sua função, deverão constar na regulamentação municipal.
A estrutura organizacional geralmente é composta por órgãos administra�vos e órgãos de natureza delibera�va - comissões temá�cas de
trabalho.
As deliberações acerca das ações, serviços e programas de proteção e atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias deverão
ser deba�das entre os conselheiros representantes das organizações
governamentais e não governamentais, proﬁssionais e técnicos, inclusive contemplando os usuários dos serviços e programas.
O CMDCA deve realizar reuniões periódicas, abertas, promover audiências públicas, assembleias, envolvendo setores especíﬁcos
relacionados a várias polí�cas voltadas para a criança e adolescente,
divulgando amplamente as pautas para ter uma maior par�cipação
não somente dos responsáveis ou executores, mas também os a�ngidos pelas ações.
4 São raros os municípios que dispõe de pasta especíﬁca relacionada a política
dos direitos da criança e do adolescente.
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Cabe às administrações municipais, no âmbito do Poder Execu�vo e apoiadas pelas demais esferas de governo, arcar com o custeio das despesas rela�vas ao fornecimento de condições materiais e
administra�vas necessárias ao adequado e con�nuo funcionamento
destes conselhos, bem como à gestão dos fundos a eles atrelados, que
têm a função de complementar as ações voltadas para a proteção dos
direitos infanto juvenis deﬁnidas no orçamento público.
Considerando o papel do CMDCA na formulação e ﬁscalização da polí�ca pública voltada à criança e adolescente no município,
é fundamental que haja uma apreensão da realidade e especiﬁcidades locais. Para tanto, a elaboração de diagnós�cos precisos acerca do
atendimento municipal ao público infanto-juvenil, apontando lacunas,
problemá�cas e potencialidades, é estratégia necessária para a formulação de propostas que efe�vem direitos de crianças e adolescentes. O
diagnós�co permite que os conselheiros e a sociedade como um todo
conheçam e monitorem o atendimento prestado, tendo como norte o
aprimoramento das polí�cas voltadas à população infanto juvenil, possibilitando ainda que o planejamento da polí�ca esteja fundamentado
de fato na realidade local.
As polí�cas públicas devem ser apreendidas a par�r de três eixos: planejamento, execução e controle. A etapa do planejamento exige elaboração de diagnós�co e levantamento de demandas conforme
citado acima, elencando prioridades e indicadores. A par�r da construção dos Planos é necessário que as ações previstas sejam incorporadas aos instrumentos orçamentários municipais (Plano Plurianual
-PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual
- LOA) para a execução efe�va. Além de par�cipar do planejamento e
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monitorar a execução da polí�ca pública, o Conselho é espaço privilegiado para exercer o controle social sobre o processo descrito.
Dentre as atribuições e caracterís�cas do CMDCA, destacam-se as seguintes (MPPR, 2012):
• Deliberar sobre a polí�ca de atendimento à criança e ao adolescente e coordenar o processo de elaboração dos “Planos de
Atendimento”;
• Exercer o “controle social” sobre a atuação do Governo na
área infanto-juvenil, zelando para que este cumpra seus deveres
para com as crianças, adolescentes e suas respec�vas famílias,
bem como para que sejam respeitadas as normas e princípios
que norteiam a matéria, incluindo os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente;
• Par�cipar do processo de elaboração e aprovação das propostas de leis orçamentárias municipais5 (de modo que estas contemplem os recursos necessários à implementação das polí�cas
públicas na área infanto-juvenil) e acompanhar o processo de
execução orçamentária, zelando para que seja respeitado, em
qualquer caso, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao
adolescente;
• Promover e coordenar a ar�culação da “rede local de proteção” à criança e ao adolescente, promovendo a integração operacional entre os órgãos governamentais e autoridades públicas
5 Os conselheiros do CMDCA devem participar do processo de elaboração das
leis municipais que instrumentalizam todo o Ciclo Orçamentário: PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de diretrizes orçamentárias) e LOA
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corresponsáveis pelo atendimento de crianças, adolescentes
e suas respec�vas famílias, deﬁnindo “ﬂuxos” de atendimento
que assegurem maior agilidade e eﬁcácia nas abordagens e intervenções realizadas;
• Promover o reordenamento dos programas e serviços públicos governamentais (como os CREAS/CRAS e CAPs), zelando
para que seja assegurada a precedência de atendimento a demandas na área da criança e do adolescente, assim como a especialização de espaços e equipamentos, além da qualiﬁcação
funcional dos proﬁssionais que neles atuam;
• Promover o registro das en�dades não governamentais que
executam os programas de atendimento a crianças, adolescentes e famílias relacionados no art. 90, do ECA - e que também
correspondam às medidas relacionadas nos arts. 101, 112 e
129, do ECA (art. 91, caput, do ECA) com reavaliação/renovação
em no máximo a cada 04 (quatro) anos (art. 91, §2º, do ECA);
• Promover o registro dos programas de atendimento a crianças, adolescentes e famílias relacionados no art. 90, do ECA - e
que também correspondam às medidas relacionadas nos arts.
101, 112 e 129, do ECA (art. 90, §2º, do ECA) com reavaliação/
renovação em no máximo a cada 02 (dois) anos (art. 90, §3º, do
ECA);
• Monitorar e ﬁscalizar, permanentemente, inclusive através
de visitas regulares, o funcionamento dos programas e serviços des�nados ao atendimento de crianças, adolescentes e suas
respec�vas famílias, zelando por sua qualidade e eﬁcácia, além
de sua ar�culação;
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• Gerir o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, deﬁnindo as áreas, as modalidades de programas e os projetos
que serão contemplados com os recursos respec�vos (dando
preferência ao ﬁnanciamento/coﬁnanciamento de projetos
des�nados ao atendimento de demandas que não estão sendo
atualmente atendidas a contento);
• Divulgar amplamente à comunidade, com a antecedência
devida: a) O calendário de suas reuniões (incluindo as respec�vas pautas); b) As ações prioritárias para aplicação das polí�cas de atendimento à criança e ao adolescente; c) Os requisitos
para a apresentação de projetos a serem beneﬁciados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente; d)
A relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o
valor dos recursos previstos para implementação das ações, por
projeto; e) O total dos recursos recebidos e a respec�va des�nação, por projeto atendido, inclusive com cadastramento na
base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a
Adolescência; e, f) A avaliação dos resultados dos projetos beneﬁciados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
• Conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar, zelando para sua regularidade;
• Realizar, periodicamente, as Conferências Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, zelando para que suas deliberações sejam incorporadas aos “Planos de Atendimento” e
tenham o devido respaldo no orçamento municipal;
• Realizar intervenções em seu contexto de atuação, de forma
a possibilitar que medidas de proteção e socioeduca�vas sejam
corretamente aplicadas no município.
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2.1.1 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA)
Destaca-se aqui uma das principais funções do CMDCA: a de
gerir e ﬁscalizar o FMDCA6, com prestação regular e periódica de contas, prezando pela transparência no uso dos recursos, bem como pela
efe�vidade e qualidade do atendimento e proteção ao público infanto-juvenil.
Ainda há municípios que não contam com Fundo Municipal
ins�tuído, seja pela diﬁculdade em realizar o cadastramento, irregularidades cadastrais ou de prestação de contas, ou mesmo pela falta de
divulgação acerca da possibilidade de des�nação de parte do imposto
de renda para o Fundo.
O FMDCA deve ser ins�tuído por lei municipal, preferencialmente na mesma lei que cria o Conselho de Direitos e o Conselho
Tutelar. A regulamentação de aspectos administra�vos que se façam
necessários deve ser feita por decreto de lei e acordado com o CMDCA
(ABRINQ, 2017).
As fontes de recursos do FMDCA podem ser: a) dotações do
orçamento municipal e créditos adicionais; b) transferências de órgãos
públicos federais ou estaduais; c) doações dedu�veis do Imposto de
Renda; d) doações não incen�vadas; e) doações de ins�tuições internacionais; f) multas aplicadas pelo Poder Judiciário; g) resultados de
aplicações no mercado ﬁnanceiro (ABRINQ, 2017).
Do ponto de vista legal, a u�lização dos recursos do Fundo Municipal deve ser gerida pelo CMDCA, pelo órgão gestor municipal e por
6

Fundo para a Infância e Adolescência (FIA Municipal).
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agentes públicos externos de controle – o Poder Legisla�vo, o Tribunal
de Contas e o Ministério Público.
Os recursos des�nados aos fundos devem ser aplicados em
projetos sociais voltados à promoção e à defesa dos direitos da criança e do adolescente, considerando prioritariamente, as disposições
con�das nos Planos de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, Primeira Infância e Atendimento Socioeduca�vo.
Ainda de acordo com Abrinq (2017), para gestão do fundo é necessário:
• Elaboração do plano de ação municipal- indicação dos programas que devem ser contemplados (análise dos projetos);
• Elaboração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo - estabelecimento de prazos, metas, valores, quem irá executar, etc;
• Encaminhamento de prioridades e programas a serem incluídos nas Leis Orçamentárias Municipais;
• Escolha das organizações e ações que serão ﬁnanciadas com
recursos do Fundo;
• Formalização de parcerias e autorização para transferência de
recursos às organizações executoras;
• Monitoramento e avaliação das ações ﬁnanciadas pelo Fundo;
• Aprovação da prestação de contas anual das ações executadas
com recursos do Fundo;
• Divulgação anual das ações realizadas e seus resultados;
• Prestação de contas periódicas, ao menos anualmente. Mas
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pode ser feito com maior frequência a par�r das deliberações
do conselho.
2.1.2 ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PLANOS
O planejamento de polí�cas públicas inclui a elaboração de Planos em nível nacional, estadual e municipal. A construção dos Planos
deve ocorrer de forma par�cipa�va, envolvendo os órgãos de controle
social, gestores, representantes de en�dades com atuação na área,
usuários da polí�ca, entre outros segmentos e atores da sociedade.
Trata-se de um instrumento de garan�a e defesa de direitos que pretende criar, fortalecer e implementar um conjunto ar�culado de ações
e metas que visam garan�r um atendimento de qualidade.
As polí�cas se materializam nos municípios através dos planos
setoriais, salientando a importância da ar�culação e integração entre
eles para que alcancem sua efe�vidade. O conjunto dos Planos referentes à área da criança e do adolescente tem como um dos pontos
em comum a necessidade de ar�culação da Rede de Proteção, tanto
em sua elaboração, quanto para que a aplicabilidade das ações planejadas seja efe�va (MPPR, 2020).
O CMDCA executa papel fundamental junto aos Planos relacionados aos direitos das crianças e adolescentes. Tanto no seu processo
de elaboração, quanto no monitoramento/avaliação do cumprimento
das ações previstas nos documentos.
A elaboração dos Planos deve ser subsidiada por diagnós�co
situacional e os obje�vos, metas e ações devem visar a superação dos
desaﬁos e diﬁculdades encontradas. Os documentos devem apresentar um Plano de Ação obje�vo, contendo metas, prazos e responsá-
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veis.

Ainda, necessário que haja monitoramento periódico dos Planos, incluindo ar�culação com responsáveis pelas ações para cumprimento das mesmas; registro de ações desenvolvidas; registro de ações
não desenvolvidas com respec�vas jus�ﬁca�vas, bem como possíveis
repactuações.
A avaliação é um marco no processo de gestão das polí�cas
públicas, previsto em período estabelecido e contempla, entre outros
componentes, a análise dos resultados programados e ob�dos. Deve
ser precedida e subsidiada por um processo con�nuo de monitoramento, que contempla a seleção, coleta e exposição de dados e informações (BAPTISTA, 2003).
A atuação dos conselheiros é primordial para que estes instrumentos de planejamento não se tornem mera ro�na burocrá�ca
baseada em dados ultrapassados, mas que de fato balizem as ações da
polí�ca de atendimento às crianças e adolescentes.
PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi
ins�tuído através da Resolução nº 161 de 2013 do CONANDA, que estabelece os parâmetros para sua construção no âmbito estadual e
municipal de acordo com os princípios e diretrizes da Polí�ca Nacional,
visando à efe�vação dos direitos da criança e do adolescente.
De acordo com a citada Resolução o papel do CMDCA junto ao
Plano Decenal, consiste em: aprovar e deliberar o respec�vo Plano;
apoiar e ar�cular a implementação das ações previstas; ar�cular com
os órgãos do Poder Execu�vo e Legisla�vo, visando inserir no plano
plurianual e na lei orçamentária as ações constantes no Plano Decenal;
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deﬁnir instrumentos de avaliação e monitoramento; e, por ﬁm, encaminhar o respec�vo Plano Decenal ao CONANDA (BRASIL, 2013).
Para a aprovação do Plano Decenal Municipal, o CMDCA deverá convocar reunião extraordinária e especíﬁca com a par�cipação da
sociedade civil. A aprovação deverá ser realizada por meio de documento especíﬁco, do próprio CMDCA, como a deliberação ou resolução numerada, datada e assinada.
O Plano Decenal deve acompanhar a realidade social, sendo
portanto, dinâmico e ﬂexível, devendo ser ajustado, redeﬁnido, repactuado sempre que necessário. Ressalta-se, nesse processo, a importância do monitoramento e avaliação, para o ajuste do alinhamento
entre ações, metas, prazos e indicadores previstos no plano, visando à
eﬁcácia e efe�vidade da polí�ca pública da criança e do adolescente.
Nos municípios que possuem o Plano Decenal, o desaﬁo que se
coloca é o monitoramento junto aos vários serviços da rede de proteção com vistas à concre�zação das ações nele previstas. Naqueles em
que ainda não foi viabilizada a construção deste Plano, o desaﬁo posto
é a ar�culação com os diversos atores envolvidos com a temá�ca para
a sua construção de forma par�cipa�va, haja vista a sua relevância
para a efe�vação de polí�cas públicas voltadas à promoção, proteção
e defesa dos direitos das crianças e adolescentes (MPPR, 2018).
Orientações sobre o documento podem ser encontradas em
materiais como o “Plano Municipal para a Infância e a Adolescência:
Elaboração e Revisão”, da Fundação Abrinq (2017) 7e “Caderno Orien7 ABRINQ, Fundação. Plano Municipal para a Infância e a Adolescência. Elaboração e Revisão. São Paulo, 2017. Disponível em: <h�ps://www.fadc.org.br/sites/
default/ﬁles/2019-04/PMIA-2017-online.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2021.
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ta�vo para Elaboração do Plano Decenal Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente” da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social do Paraná (2015)8.
PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
De acordo com ar�go 112 do ECA (Lei nº 8.069/1990), as medidas socioeduca�vas (MSE) consistem em: a) advertência; b) reparação
de dano; c) prestação de serviços à comunidade; d) liberdade assis�da; e) semiliberdade e f) internação em estabelecimento educacional.
No intuito de regulamentar a execução das medidas socioeduca�vas, é promulgada a Lei Federal 12.594 de 2012 que ins�tui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeduca�vo – SINASE. Destaca-se
que o SINASE:
[...] surgiu precisamente porque o ECA continuava sendo ignorado pelos programas de atendimento socioeducativo e muitos
operadores do direito da criança e do adolescente. Ele veio para
reaﬁrmar o caráter pedagógico das medidas socioeducativas e
forçar a aplicação efetiva do Estatuto, diante do tratamento repressivo-punitivo frequentemente reservado aos adolescentes
criminalizados (MENEGHETTI, 2018, p. 205).

A legislação cons�tui um marco na seara da execução das medidas socioeduca�vas, pois estabelece os princípios conceituais, as
fontes de ﬁnanciamento, bem como deﬁne papéis e responsabilidades, através do Pacto Federa�vo. Nesse sen�do, a intersetorialidade, a
8 PARANÁ. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Caderno orientativo para elaboração do plano decenal municipal dos direitos da criança e do
adolescente. Curitiba, PR: SECS, 2015. Disponível em: <h�p://www.justica.pr.gov.
br/sites/default/arquivos_restritos/ﬁles/migrados/File/eca25/cad_orient.pdf:.
Acesso em: 20 abr. 2021.
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intencionalidade pedagógica e a garan�a dos direitos humanos, caracterizam-se como arcabouço para que a execução das medidas socioeduca�vas possa apresentar um alinhamento conceitual, estratégico e
operacional (MPPR, 2020).
Os estados e municípios apresentam atribuições exclusivas
com relação à polí�ca socioeduca�va. No âmbito estadual a responsabilidade é criar, desenvolver e manter programas para a execução
das medidas socioeduca�vas de semiliberdade e internação (CENSEs e
Casas de Semiliberdade).
Os municípios, por sua vez, tem a responsabilidade de coordenar e executar as medidas socioeduca�vas em meio aberto: a liberdade assis�da e a prestação de serviços à comunidade, em consonância
com as diretrizes propostas pela União e pelo Estado, consolidando
assim, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeduca�vo (SIMASE)
cabendo ao CMDCA, do ponto de vista norma�vo, a formulação e a ﬁscalização das polí�cas municipais de atenção à infância e adolescência.
Apesar das atribuições especíﬁcas, a ar�culação entre as equipes e ins�tuições para execução das diferentes medidas, bem como
pelos demais serviços da Rede de Proteção, é essencial para o atendimento integral ao adolescente e sua família.
O SINASE estabelece a obrigatoriedade da elaboração dos Planos Decenais de Atendimento Socioeduca�vo nas três esferas de governo, contendo planejamento de ações ar�culadas intersetoriais:
Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde,
assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte,
para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princí-
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pios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL,
2012, art. 8).

O Plano Decenal de Atendimento Socioeduca�vo é um instrumento de planejamento da polí�ca pública socioeduca�va. Os planos
precisam apresentar: diagnós�co da situação do atendimento socioeduca�vo; diretrizes; obje�vos; metas; prioridades; formas de ﬁnanciamento; formas de gestão das ações de atendimento para os 10 (dez)
anos seguintes, sempre em consonância com o que prevê o ECA (BRASIL, 2012).
Sabe-se que a implementação de uma Polí�ca de Socioeducação Decenal é uma inicia�va com muitos desaﬁos, sendo necessário
criar uma agenda comum às polí�cas setoriais, ar�culada e planejada,
desenvolvendo ações que impactam no atendimento ao/a adolescente na garan�a de seus direitos.
O planejamento neste sen�do visa a promoção das ações necessárias ao devido atendimento do adolescente em cumprimento
de medida socioeduca�va, desde o processo de apuração, aplicação
e execução da MSE. Porém a deﬁnição de obje�vos e metas dessa
polí�ca não garante sua efe�vidade. Para tanto, o monitoramento e
a avaliação constantes dos Planos de Atendimento Socioeduca�vo é
fundamental. Indica-se que haja Comissão de Acompanhamento do
Plano Socioeduca�vo, com par�cipação a�va do CMDCA.
PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
A elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI) foi
recomendado pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016),
e tem como referência o Plano Nacional da Primeira Infância aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente em
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2010.
Trata-se de um plano intersetorial, que visa o atendimento no
âmbito municipal, aos direitos das crianças até os seis anos de idade.
Em sua cons�tuição deve-se observar a par�cipação dos diferentes
segmentos da sociedade em um amplo processo de par�cipação social, envolvendo secretarias e órgãos públicos da administração municipal, poder legisla�vo, judiciário e sociedade civil, através dos diversos conselhos setoriais locais. É dentro desta visão integradora que
cada município também deve trabalhar com o obje�vo de estabelecer
metas e complementar suas ações para cumprir o dever do Estado na
garan�a da prioridade absoluta dos direitos das crianças, previsto na
Cons�tuição Federal.
Os planos deverão ser construídos a par�r de um diagnós�co
da situação de vida, desenvolvimento e aprendizagem das crianças,
considerando as ações das diferentes secretarias para garan�r que os
direitos das crianças sejam integralmente atendidos. Também devem
prever metas que permitam avaliar as polí�cas planejadas e em curso.
Após aprovação do CMDCA e do Poder Execu�vo, sob a forma
de projeto de lei, esses planos serão encaminhados ao Poder Legisla�vo, para análise, aperfeiçoamento e aprovação. Por ﬁm, devem ser
amplamente divulgados para toda a sociedade. Nas car�lhas da UNICEF e da Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI) pode ser encontrado o passo a passo para a elaboração do referido plano9.
9 Para saber mais acesse: REDE NACIONAL PRIMEIRA INF NCIA. Guia para
elaboração de Planos Municipais pela Primeira Infância. Salvador: UNICEF. 2011.
52 p. Disponível em: <h�p://agendaprimeirainfancia.org.br/arquivos/Guia-de-Elaboracao-dos-Planos-Municipais-com-logo-Plan.pdf> e REDE NACIONAL PRIMEIRA
INF NCIA. Guia para elaboração de Planos Municipais de Primeira Infância. Rio de
Janeiro: Centro de Criação de Imagem Popular - CEDIP. 2017. 96 p. Disponível em:

31

PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DI�
REITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES / PLANO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO INSTITU�
CIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Em consonância com o Art. 19. do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/1990), que apregoa o direito da criança e do
adolescente de ser criado e educado no seio de sua família, garan�ndo
a permanência da criança e do adolescente junto a seus familiares,
sendo a medida de acolhimento excepcional, úl�ma e provisória, foi
lançado em 2006 o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do
Direito à Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes.
De acordo com o referido Plano, o documento:
Constitui um marco nas políticas públicas no Brasil, ao romper
com a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e
ao fortalecer o paradigma da proteção integral e da preservação
dos vínculos familiares e comunitários preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2006, p. 13).

O Plano Nacional coloca a necessidade de “elaboração de Planos Estaduais e Municipais em consonância com o Plano Nacional e
cons�tuição de Comissões Intersetoriais de acompanhamento do Plano nas esferas estadual e municipais” (2006, p.82), para viabilizar mudanças efe�vas no olhar e no fazer, que possibilitem a garan�a do direito à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes
no país.
Os Planos municipais devem prever ações que garantam a con<h�ps://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/guia-para-elaboracao-de-planos-municipais-de-pi/>. Acesso em: 26 abr. 2021.
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vivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, com estruturação de serviços para apoio às famílias, ar�culação da Rede de
Proteção, bem como de serviços de acolhimento caso haja a necessidade excepcional e úl�ma de afastamento provisório das crianças/
adolescentes de sua família de origem. Nesse caso, os municípios deverão oferecer acolhimento, em uma ou mais modalidades previstas
de acordo com a demanda apresentada, a saber: acolhimento ins�tucional; acolhimento em famílias acolhedoras e guarda subsidiada.
Além do Plano de Convivência Familiar e Comunitária, há previsão legal para construção de Planos Municipais de Acolhimento Ins�tucional de Crianças e Adolescentes. Tais instrumentos de planejamento estão previstos na Resolução 23/2013 do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), sendo inclusive um dos requisitos para o coﬁnanciamento federal para os municípios realizarem a expansão qualiﬁcada e o reordenamento dos serviços de acolhimento para crianças,
adolescentes e jovens de até 21 anos (MPPR, 2018).
A expansão qualiﬁcada consiste na implantação de novos serviços e o reordenamento se refere ao “processo grada�vo que envolve
a gestão, as unidades de oferta do serviço e os usuários, visando à
qualiﬁcação da rede de Serviços de Acolhimento existentes e a adequação desses às norma�vas vigentes” (Resolução 23/2013/CNAS).
O CMDCA tem papel fundamental junto à elaboração, monitoramento e avaliação dos Planos aqui citados.
2.1.3 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
O CMDCA e o Conselho Tutelar têm origem na mesma legislação (ECA) e ambos compõem o sistema de garan�a de direitos. Trabalham com a mesma ﬁnalidade e de forma complementar: assegurar o
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cumprimento dos direitos fundamentais previstos na doutrina da proteção integral.
O CMDCA é um órgão delibera�vo, ar�culador e responsável
pela formulação e ﬁscalização da polí�ca de atendimento aos direitos da criança e do adolescente ao nível macro (polí�cas públicas). Já
o Conselho Tutelar é um órgão voltado à proteção e atua, precipuamente, no controle ao nível micro social (crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade ou risco social, por violação de direitos),
ou seja, no atendimento concreto de cada caso e com a oferta de subsídios a atuação do CMDCA.
O Conselho Tutelar, deve contribuir, para elencar as polí�cas
públicas necessárias para o pleno atendimento dos direitos infanto
juvenis; como também, na elaboração da proposta orçamentária na
área da infância e juventude. Ambos - CMDCA e Conselho Tutelar - são
órgãos colegiados e autônomos.
Quanto à composição, os representantes do CMDCA são indicados de forma paritária por en�dades governamentais e não governamentais, enquanto no Conselho Tutelar seus membros são eleitos
pela comunidade.
Uma das funções do CMDCA é tramitar o processo de escolha
dos conselheiros tutelares, desde a regulamentação, organização e coordenação de todo o processo seguindo as determinações legais previstas na resolução 170/ 2014 do CONANDA (BRASIL, 2014). Cabe a ele
também, a apuração de irregularidades na atuação do Conselho Tutelar10, por ser o principal órgão para formulação, deliberação e controle
da polí�ca municipal de proteção integral à criança e ao adolescente.
10
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Caso tenha previsão legal na lei municipal

Ressaltamos a importância de um trabalho complementar, ar�culado e integrado entre CMDCA e Conselho Tutelar. É fundamental
compreender o papel de cada um para não haver equívocos e conﬂitos. A atuação conjunta - CMDCA e Conselho Tutelar - possibilita a
apreensão das necessidades e possibilidades do município na área da
polí�ca de atendimento municipal da criança e adolescente. O obje�vo é evitar a desar�culação das ações, a dispersão de recursos e energias.
De acordo com Digiácomo (2013) o Conselho Tutelar não deve
se limitar somente aos atendimentos dos casos individuais. É importante que tenha um olhar voltado também para as questões cole�vas,
devendo par�cipar de forma a�va de todas as deliberações do CMDCA
e de todas as polí�cas públicas voltadas à infância, fornecendo dados,
apontando falhas e propondo a melhoria ou criação de serviços e programas.
Nesse sen�do, se o Conselho Tutelar perceber a inexistência
ou o funcionamento indevido de um serviço público necessário, deverá comunicar o fato ao responsável pela polí�ca pública correspondente e ao CMDCA, para que tal serviço seja criado ou aperfeiçoado
(DIGIÁCOMO, 2013).
Para que o controle social se exerça adequadamente, ambos
deverão criar mecanismos de comunicação claros e transparentes,
aprimorando o debate entre a sociedade e o poder público.
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2.2 Conselho Municipal de Educação (CME)
Em seu art. 211, a Cons�tuição Federal de 1998 11especiﬁca
que a “União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino” dispondo,
no parágrafo 4º, que “na organização de seus sistemas de ensino, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deﬁnirão formas
de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e
a equidade do ensino obrigatório” (BRASIL, 1988, p.112).
Bem como estabelece no Art. 214, que o Plano Nacional de
Educação (PNE), de duração decenal, obje�va:
“articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e deﬁnir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio
de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas
federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, cien�ﬁca e tecnológica do País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos
em educação como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)”. (BRASIL, 1988,
p. 116)
11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em: <h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 20 abr. 2021.
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O Plano Nacional de Educação conﬁgura-se como um ar�culador do Sistema Nacional de Educação. Apesar de a educação brasileira
ser nacional, vez que, “se assenta em diretrizes e bases que cobrem o
conjunto de sistemas de ensino (o federal, os estaduais, o distrital e os
municipais e, no seu interior, as redes públicas e privadas)” ainda faz-se necessária a inclusão, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
9.934/1996), de um capítulo que disponha sobre o Sistema Nacional
de Educação (BRASIL, 2015) .
No que se refere aos Sistemas de ensino, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), em seu Art. 8°, reitera que a organização dos
sistemas de ensino será realizada em colaboração, pelos entes federados. E estabelece, nos Art. 9º, 10, 11 e 18, respec�vamente, quais são
as incumbências da União, dos Estados e dos municípios12. (BRASIL,
1996, p. 04-05)
No anexo do Plano Nacional de Educação (PNE), estabelece-se
também como uma das estratégias (estratégia 19.5) a de:

12 Para maiores informações sobre deﬁnição de Sistemas e Conselhos Municipais de Educação acesse: BATISTA, Mário Joaquim (org.). Cartilha: criação
de sistema e conselho. 2007. Disponível em: <h�p://portal.mec.gov.br/seb/
arquivos/pdf/Pro_cons/cme-to.pdf>. Acesso em 20 abr. 2021; CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA, Filial do Maranhão. Conselho Municipal de Educação: criação e
funcionamento. 2021. Disponível em: <h�p://www.mpsp.mp.br/portal/page/
portal/Educacao/conselhos_educacao_cao_civel/conselhos_educacao/manuais_conselho_educacao/Cartilha_ConselhoMunicipalEduca%C3%A7%C3%A3o_
CruzVermelhaMA_p%C3%A1gina.pdf>. Acesso em 20 abr. 2021 e PEREIRA, Sueli
Menezes. Organização e funcionamento do sistema municipal de ensino: entre o
legal e o real. In: Políticas Educativas. Porto Alegre. v.08. n.1, 2014. p. 01-17. Disponível em: <h�ps://seer.ufrgs.br/Poled/article/viewFile/56225/34830>. Acesso
em 20 abr. 2021.
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estimular à constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos
de participação e ﬁscalização na gestão escolar e educacional,
inclusive por meio de programas de formação de conselheiros,
assegurando-se condições de funcionamento autônomo. (BRASIL, 2014. p. 14)

O Conselho Municipal de Educação (CME) compõe o Sistema
Municipal de Ensino. Deve ser formado de forma paritária, por representantes da comunidade escolar (pais, alunos, associação de moradores, professores, especialistas, en�dades e órgãos ligados à educação municipal) e demais segmentos organizados da sociedade (TODOS
PELA EDUCAÇÃO, 2018, p. 02).
Para a criação do Conselho Municipal de Educação é necessário que se tenha previsão em Lei Municipal, devendo este processo
ser precedido de amplo debate com toda a sociedade. Cabe a Secretaria municipal incen�var a criação do conselho, devendo criar uma
comissão para elaborar um projeto de lei, que deverá ser encaminhada ao gestor que, por sua vez, o encaminhará à Câmara dos Vereadores. Depois de aprovado e sancionado, caberá à Secretaria de Educação promover o processo de eleição ou a indicação dos membros do
Conselho, que deverá ser realizada de forma democrá�ca pelos seus
segmentos. O número de integrantes pode variar de acordo com a
realidade do município. O conselho deve contar com infraestrutura
adequada que possibilite as reuniões periódicas, materiais e equipamentos (idem, ibidem).
O mandato dos Conselheiros pode ser de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, com renovação parcial e periódica dos membros. Será necessária a elaboração e aprovação do Regimento Interno e do Plano de A�vidades, devendo os conselheiros eleitos ser cadastrados no Sistema
de Informação dos Conselhos Municipais de Educação (SICME) além
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de capacitados permanentemente - a ﬁm de ampliar e melhorar sua
capacidade de atuação.
Os CMEs tem como funções:
Norma�zar: elaborar as regras que adaptam para o município as
determinações das leis federais e/ou estaduais e que as complementem, quando necessário.
Deliberar: autorizar ou não o funcionamento das escolas públicas
municipais e da rede privada de ensino. Legalizar cursos e deliberar sobre o currículo da rede municipal de ensino.
Assessorar: responder aos questionamentos e dúvidas do poder
público e da sociedade. As respostas do órgão são consolidadas
por meio de pareceres.
Fiscalizar: acompanhar a execução das políticas públicas e monitorar os resultados educacionais do sistema municipal (TODOS
PELA EDUCAÇÃO, 2021) [grifo nosso].

Quando o município não possui Sistema Municipal de Educação (sistema próprio), o CME segue as deliberações do Conselho Estadual de Educação.

2.3. Outras formas de participação popular na política
de educação
CONSELHO ESCOLAR
A criação do Conselho Escolar se faz importante porque garante a par�cipação democrá�ca de toda a comunidade escolar. A gestão
da escola passa a ser responsabilidade de todos e não apenas do gestor, tornando assim o ensino mais plural, contribuindo para um sen�-
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mento de pertencimento e protagonismo de alunos e seus familiares.
Ademais, “a gestão par�cipa�va educacional pressupõe mudanças e
novas formas de administração, no sen�do da democra�zação das relações no interior da escola. (SANTIAGO; BARRETO; SANTANA, 2015, p.
13).
O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões dentro da escola. Deve ser composto pelo diretor da escola, pais
e responsáveis, estudantes, professores e funcionários, além de pessoas da comunidade local. É importante que todos os setores tenham
representa�vidade e que o processo seja transparente. Também deve
ser garan�da a qualiﬁcação de seus membros para que tenham mais
segurança e propriedade para discu�r os assuntos rela�vos à escola
com professores, coordenadores e até mesmo com a própria gestão e
direção. (PARANÁ, 2021)
Tais Conselhos podem ter funções delibera�vas, consul�vas,
mobilizadoras e ﬁscalizadoras, par�cipado das discussões sobre o plano polí�co pedagógico e das diretrizes da escola. Fiscalizam a aplicação
dos recursos des�nados à escola, elaboram o regimento escolar, par�cipam da elaboração do calendário escolar anual, planejam projetos
de apoio para melhorar a relação família/escola/comunidade, buscam
soluções e alterna�vas para os problemas de natureza pedagógica e
administra�va na escola. (BRASIL, 2004).
É importante que o conselho mantenha reuniões periódicas,
abertas à comunidade escolar, com agenda e pauta disponibilizadas
com antecedência para facilitar a par�cipação de todos, ressaltando
que cada conselho tem autonomia para deﬁnir sua forma de funcionamento de acordo com o previsto em seu regimento e/ou estatuto.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDEB (CACS)
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB (CACS) é um órgão colegiado, não remunerado e independente, exercendo uma função de representação social, devendo agir
em consonância com os órgãos da administração pública.
O Conselho acompanha a gestão dos recursos (receitas e despesas), devendo apontar as às autoridades competentes possíveis falhas ou irregularidades come�das, a ﬁm de que tomem as providências necessárias para sua regularização.
O CACS deve ser criado a par�r de legislação especíﬁca. E composto - em consonância com o disposto no art. 34 da Lei nº 14.113, de
25 de dezembro de 2020 - por:
• 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos
quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou
órgão educacional equivalente;
• 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
• 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
• 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos
das escolas básicas públicas;
• 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica
pública;
• 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes
secundaristas.
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Também deverão fazer parte do Cacs-Fundeb (quando houver
no Município):
• 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de
Educação (CME);
• 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;
• 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
• 1 (um) representante das escolas indígenas;
• 1 (um) representante das escolas do campo;
• 1 (um) representante das escolas quilombolas.

O “novo Fundeb” reforça a importância do monitoramento
e ﬁscalização da sociedade, ao ampliar o número de integrantes dos
conselhos de acompanhamento e controle social:
a) Na esfera federal, serão incluídos dois representantes de organizações da sociedade civil (ONGs);
b) Nos estados, o respec�vo conselho de educação ganha mais uma
vaga – atualmente é apenas um assento – e ainda serão acrescentados
dois integrantes de ONGs, um de escolas indígenas e um de unidades
de ensino quilombolas, quando houver;
c) Nos municípios, haverá espaço para um representante do conselho
municipal de educação, dois de ONGs, um de escolas indígenas, um de
quilombolas e um de escolas do campo, sempre que houver.
Cabe ao Conselho também outras atribuições além das elencadas acima, como: acompanhar e elaborar as propostas orçamentárias
do município, acompanhar a realização do censo escolar, acompanhar
a execução dos recursos des�nados ao PNATE (Programa Nacional de
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Apoio ao Transporte Escolar) e ao Programa de Educação de Jovens e
Adultos (PEJA), ﬁscalizar a transferência e aplicação de recursos para
recuperação da rede �sica escolar pública e para manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação infan�l, além de elaborar
pareceres para as prestações de contas a serem apresentadas ao respec�vo Tribunal de Contas. (FNDE, 2021).
É papel dos conselheiros acompanhar a execução dos recursos
do Fundeb e emi�r parecer sobre a prestação de contas. Para cumprir suas atribuições, podem por exemplo, requisitar e examinar documentos sobre licitações, obras e serviços custeados com recursos
do Fundeb, folhas de pagamentos de proﬁssionais da educação, bem
como realizar visitas in loco para vistoriar construções, equipamentos
e serviços contratados com valores do fundo (FNDE, 2020).
Para que sua função seja exercida é imprescindível a contribuição dos gestores, disponibilizando todos os registros contábeis,
demonstra�vos mensais e atualizados rela�vos às receitas e despesas da conta do fundo. Isso não ocorrendo, o Conselho deve solicitar
formalmente aos gestores. Veriﬁcando irregularidades, deve reunir a
documentação que as comprove e comunicar os órgão competentes.
Ressaltamos que Ministério Público, Tribunal de Contas e os Conselhos
têm a atribuição de assegurar o efe�vo cumprimento da lei (idem ibidem, p. 70).
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem a
responsabilidade de oferecer alimentação aos estudantes da rede pública de ensino. Essa alimentação deverá ser saudável, diversiﬁcada
e adequada aos alunos, considerando a cultura local, seus hábitos e
costumes. Além da oferta de alimentos, o programa desenvolve tam-
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bém ações educacionais, incluindo como tema transversal a educação alimentar no processo ensino aprendizagem, abordando temas
importantes como desenvolvimento sustentável e segurança alimentar. Sabe-se que a alimentação saudável e apropriada para cada faixa
etária contribui para o crescimento, desenvolvimento e melhoria do
rendimento escolar (FNDE, 2021).
O recurso para manter o programa é repassado pelo Governo
Federal de forma complementar aos estados e municípios através do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O cálculo
é feito de acordo com o número de alunos matriculados na rede de
ensino pública (dados do censo do ano anterior) e contempla 200 dias
le�vos (FNDE, 2021).
O programa incen�va a aquisição de alimentos diretamente da
agricultura familiar priorizando as comunidades locais. Quanto ao cardápio, deverá ser elaborado por nutricionista habilitado, considerando
o diagnós�co do estado nutricional dos estudantes, o perﬁl epidemiológico da população e a produção agrícola local (FNDE, 2021).
O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) “é um órgão colegiado de caráter ﬁscalizador, permanente, delibera�vo e de assessoramento”, deve ser composto por:
I - um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo
ente federado;
II - dois representantes dentre as entidades de trabalhadores
da educação e de discentes, indicados pelos respectivos órgãos
de representação, escolhidos por meio de assembleia especíﬁca
para tal ﬁm, registrada em ata;
III - dois representantes de pais de alunos matriculados na rede
de ensino a qual pertença a EEx, indicados pelos Conselhos Es-
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colares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares,
escolhidos por meio de assembleia especíﬁca para tal ﬁm, registrada em ata;
IV - dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia especíﬁca para tal ﬁm, registrada
em ata (BRASIL, 2020, p. 16).

Recomenda-se que um dos representantes a que se refere o
inciso II seja docente. Os membros têm mandato de 04 anos, podendo
ser reeleitos. São atribuições do CAE (além das competências previstas no art. 19 da Lei 11.947/ 2009):
Art. 44, I - monitorar e ﬁscalizar a aplicação dos recursos e a execução do PNAE, com base no cumprimento do disposto nos arts.
3º a 5º desta Resolução;
II - analisar a prestação de contas da EEx, conforme os arts. 58 a
60, e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa
no Sistema de Gestão de Conselhos - Sigecon Online;
III - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos
de controle qualquer irregularidade identiﬁcada na execução do
PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE,
sob pena de responsabilidade solidária de seus membros;
IV - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do
acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado;
V - realizar reunião especíﬁca para apreciação da prestação de
contas e elaboração do Parecer Conclusivo do CAE, com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros;
VI - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta
Resolução;
VII - elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a ﬁm de acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua
rede de ensino, bem como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo previsão de des-
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pesas necessárias para o exercício de suas atribuições, e encaminhá-lo à EEx [entidades executoras] antes do início do ano letivo
(BRASIL, 2020, p. 16-17).

Em consonância com o parágrafo segundo, do mesmo ar�go
(44) o CAE pode desenvolver regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional.

2.4 Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
Uma das diretrizes estruturantes da Polí�ca Nacional de Assistência Social e do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) é a
par�cipação popular, a ser exercida por representantes da sociedade,
no exercício do controle social. O Conselho Municipal da Assistência
Social (CMAS) materializa no co�diano da polí�ca de assistência social
essa par�cipação popular.
Os Conselhos Municipais de Assistência Social, previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal 8.742, de 07/12/93),
são deﬁnidos como instâncias delibera�vas do sistema descentralizado e par�cipa�vo de assistência social (art. 16 da LOAS). Tem como
diretrizes as estabelecidas na legislação que regulamenta o SUAS, bem
como aquelas deﬁnidas nas Conferências Nacional, Estaduais e Municipais de Assistência Social.
O CMAS tem como atribuições: deliberar, acompanhar, avaliar
e ﬁscalizar os serviços, programas e bene�cios de assistência social
prestados à população por órgãos públicos e en�dades sem ﬁns lucra�vos. Também é seu papel, dentre outras ações, acompanhar e ﬁscalizar a gestão dos recursos des�nados à Assistência Social, bem como o
desempenho dos programas e projetos implementados.
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Os conselhos são criados pelo município mediante lei especíﬁca que deve estabelecer sua composição (paritária entre governo e
sociedade civil), o conjunto de atribuições e a forma pela qual suas
competências serão exercidas.
Seus membros devem ser representantes da sociedade civil
(das en�dades sociais prestadoras de serviços, en�dades de defesa
dos usuários e en�dades que representam os trabalhadores da área
social), eleitos para um período de dois anos, permi�da uma única
recondução por igual período, cabendo ao Ministério Público ﬁscalizar
o processo de escolha de seus representantes. Além destes, o Conselho também deve contar com representantes governamentais (autoridades e servidores que representam o município, por meio de seus
órgãos e fundações).
A infraestrutura necessária ao funcionamento do Conselho
deve ser provida pelo órgão gestor da Polí�ca Municipal de Assistência
Social, que deve garan�r os recursos materiais, humanos e ﬁnanceiros
necessários para a manutenção do CMAS.
Um dos princípios organiza�vos do SUAS diz respeito à regulação social das a�vidades públicas e privadas da área da assistência
social, atribuindo aos Conselhos o exercício da ﬁscalização e controle
da adequação e qualidade das ações socioassistenciais.
Em atenção a esse princípio, os Conselhos Municipais de Assistência Social têm a função de discu�r, estabelecer normas e ﬁscalizar
a prestação de serviços sociais públicos e privados no Município, independentemente do recebimento ou não de recursos públicos pela
en�dade prestadora do serviço. Somente as en�dades e organizações
inscritas e em situação regular no respec�vo conselho municipal poderão executar serviços, programas e projetos de assistência social

47

vinculados à rede socioassistencial que integra o SUAS.
Nesse sen�do, as en�dades e organizações de assistência social deverão apresentar anualmente ao conselho municipal, até 30 de
abril, o plano de ação do ano corrente e o relatório de a�vidades do
ano anterior, que evidencie o cumprimento do plano de ação, destacando informações sobre o público atendido e os recursos u�lizados
(Resolução CNAS 16, de 2010, art. 14).
Em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS),
sua gestão é de responsabilidade do órgão da Administração Pública
responsável pela coordenação da Polí�ca Municipal de Assistência Social. (Lei 8.742/1993, art. 27, § 1º, incluído pela Lei 12.435/2011).
No que se refere ao ﬁnanciamento da polí�ca municipal de
assistência social, compete ao conselho municipal a) veriﬁcar se o
município assegura recursos próprios des�nados à assistência social,
alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, o que cons�tui
condição para os repasses de recursos do Fundo Nacional Assistência
Social; b) veriﬁcar se os recursos des�nados às ações assistenciais estão alocados no Fundo Municipal de Assistência Social; c) analisar os
documentos comprobatórios das despesas realizadas e, d) cer�ﬁcar
se os gastos são compa�veis com as ações socioassistenciais desenvolvidas no município.
As ações listadas até aqui são alguns exemplos das a�vidades
de orientação, acompanhamento e controle realizadas pelos CMAS.
Há também as ações de ﬁscalização através de instrumentos próprios
(como a matriz de ﬁscalização e formulário de registro de falhas e irregularidades).
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Outras atribuições importantes do Conselho Municipal de Assistência Social:
● Aprovar a polí�ca municipal de assistência social, elaborada
em consonância com a polí�ca estadual de assistência social na
perspec�va do SUAS e as diretrizes estabelecidas pelas conferências de assistência social (Lei 8.742, de 1993 - LOAS, art. 18,
inciso I; NOB/SUAS, item 4.3, Resolução CNAS 237, de 2006, art.
3º, inciso II).
● Aprovar o plano municipal de assistência social e suas adequações (NOB/SUAS, itens 3.1 e 4.3).
● Acompanhar e controlar a execução da polí�ca municipal de
assistência social (Lei 8.742, de 1993 - LOAS, art. 17, § 4º; NOB/
SUAS, item 4.3).
● Deﬁnir os programas de assistência social (ações integradas e
complementares com obje�vos, tempo e área de abrangência
deﬁnidos para qualiﬁcar, incen�var e melhorar os bene�cios e
os serviços assistenciais), obedecendo aos obje�vos e aos princípios estabelecidos na Lei 8.742, de 1993, com prioridade para
a inserção proﬁssional e social (Lei 8.742, de 1993 - LOAS, art.
24, § 1º).
● Deﬁnir os critérios e prazos para concessão dos bene�cios
eventuais (provisões suplementares e provisórias prestadas aos
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública)
(Lei 8.742, de 1993 – LOAS, arts. 15, inciso I, e 22, § 1º; Decreto
6.307, de 2007, art. 1º, § 2º).
● Estabelecer a forma de par�cipação do idoso no custeio de
en�dade de longa permanência, na falta de Conselho Municipal do Idoso, observando- se o limite de até 70% (setenta por
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cento) de qualquer bene�cio previdenciário ou de assistência
social percebido pelo idoso (Lei 10.741, de 2003, art. 35, § 2º;
Resolução CNDI 12, de 2008, arts. 2º e 7º).
● Apreciar e aprovar a proposta orçamentária dos recursos des�nados a todas as ações de assistência social, tanto os recursos
próprios do município quanto os oriundos de outras esferas de
governo, alocados no respec�vo Fundo Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes das conferências
nacionais, estaduais e municipais (Lei 8.742, de 1993- LOAS, art.
17, § 4º; NOB/SUAS, item 4.3; Resolução CNAS 237, de 2006,
art. 3º, inciso IX).
● Aprovar o plano de aplicação do Fundo Municipal e acompanhar a execução orçamentária e ﬁnanceira anual dos recursos
(NOB/SUAS, item 4.3).
● Exercer a orientação e o controle do Fundo Municipal de Assistência Social (Lei 8.742, de 1993 - LOAS, arts. 28, § 1º, e 30,
inciso II).
● Aprovar critérios de par�lha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento (Resolução CNAS 237, de 2006, art. 3º, inciso X).
● Apreciar o relatório anual de gestão que comprove a execução
das ações com recursos federais descentralizados para o Fundo
Municipal de Assistência Social (Lei 8.742, de 1993 - LOAS, art.
30-C; NOB/ SUAS, item 4.3).
● Receber, analisar e manifestar-se (em sistema informa�zado
disponibilizado pelo atual gestor da polí�ca nacional da assistência social - Ministério da Cidadania) sobre a aprovação, integral ou parcial, ou rejeição da prestação de contas anual da
aplicação dos recursos transferidos pelo FNAS a �tulo de apoio
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ﬁnanceiro ao aprimoramento da gestão descentralizada do
SUAS, isto é, os recursos do IGDSUAS; (Decreto 7.636, de 2011,
art. 11, inciso I, e art. 12)
● Acompanhar, avaliar e ﬁscalizar a gestão dos recursos, bem
como os ganhos sociais e o desempenho dos bene�cios, rendas, serviços socioassistenciais, programas e projetos aprovados na Polí�ca Municipal de Assistência Social (Resolução CNAS
237, de 2006, art. 3º, inciso V).
● Inscrever e ﬁscalizar as en�dades e organizações de assistência social no âmbito municipal, independentemente do recebimento ou não de recursos públicos (Lei 8.742, de 1993 - LOAS,
art. 9º, § 2º; Lei 10.741, de 2003, art. 52; Lei 12.101, de 2009,
art. 19, I; Decreto 6.308, de 2007, arts. 3º e 4º; Decreto 7.237,
de 2010, art. 34, II; NOB/SUAS, item 4.3; Resolução CNAS 237,
de 2006, art. 3º, inciso XII).
● Informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição de en�dades e organizações de assistência social, para a adoção das
medidas cabíveis (Resolução CNAS 237, de 2006, art. 3º, inciso
XIII).
● Acionar, quando necessário, o Ministério Público, como instância de defesa e garan�a de suas prerroga�vas legais (Lei
8.742, de 1993- LOAS, art. 17, § 1º, inciso II, e art. 31; Resolução
CNAS 237, de 2006, art. 3º, inciso XVI).
● Elaborar e publicar seu regimento interno (Lei 8.742, de 1993
- LOAS, art. 18, inciso XIII; NOB/SUAS, item 4.3, Resolução CNAS
237, de 2006, art. 3º, inciso I).
● Zelar pela implementação e pela efe�vação do SUAS, buscando suas especiﬁcidades no âmbito das três esferas de governo e
efe�va par�cipação dos segmentos de representação dos Con-
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selhos (NOB/ SUAS, item 4.3; Resolução CNAS 237, de 2006, art.
3º, inciso VIII).
● Regular a prestação de serviços de natureza pública e privada
no campo da assistência social, no âmbito do município, considerando as normas gerais do CNAS, as diretrizes da polí�ca
estadual de assistência social, as proposições da conferência
municipal de assistência social e os padrões de qualidade para
a prestação dos serviços (NOB/SUAS, item 4.3; Resolução CNAS
237, de 2006, art. 3º, inciso VI).
● Aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para a área de assistência social, de acordo com as Normas
Operacionais Básicas do SUAS – NOB/SUAS – e de Recursos Humanos – NOB-RH/ SUAS (Resolução CNAS 237, de 2006, art. 3º,
inciso VII).
● Acompanhar o alcance dos resultados dos pactos estabelecidos com a rede prestadora de serviços da assistência social
(NOB/SUAS, item 4.3).
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03

A atuação do Ministério
Público e o controle social:
reflexões e possibilidades

Além da ins�tucionalização da par�cipação social na gestão
das polí�cas públicas, a Cons�tuição Federal de 1988 ampliou o papel
do Ministério Público e o consolidou como defensor dos interesses
da sociedade, dos direitos sociais, do regime democrá�co e das premissas cons�tucionais. Enquanto defensor da sociedade e guardião da
Cons�tuição, o Ministério Público tem papel fundamental na defesa
dos direitos e na exigibilidade do poder execu�vo na formulação e execução de polí�cas públicas que materializem as promessas de cidadania que compõem a Carta Cons�tucional.
A nova missão ins�tucional do Ministério Público pressupõe
ar�culações em defesa da efe�vação de direitos. Uma dessas necessárias ar�culações se dá com os órgãos colegiados de controle social, em
especial os conselhos. O papel de defesa das garan�as cons�tucionais
conferido ao MP, somado à par�cipação popular independente nos
conselhos, traduz-se em importante instrumento de controle e ﬁscalização do poder público.
Além da ar�culação, o órgão ministerial também realiza papel
importante na garan�a do pleno exercício do controle social, atuando
como potencializador e defensor de tais espaços. Tal atuação é importante, uma vez que, apesar das grandes potencialidades constantes
na atuação dos conselhos, muitas vezes estes não se traduzem em
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ganhos para a sociedade e para o processo de conquista da cidadania
e da par�cipação popular.
Conforme já citado, os conselhos e demais espaços ins�tucionalizados de par�cipação social estão permeados por desaﬁos e possíveis limitações para a efe�vação de seus obje�vos precípuos. A previsão na Cons�tuição Federal e demais legislações, não garantem, por
si só, a concre�zação do controle social. Tampouco, a implementação
dos conselhos garante uma par�cipação social plena. Há, portanto,
risco de atuação burocra�zada, de centralização do poder nas mãos
do execu�vo, da falta de estratégias para efe�var a transparência e
acesso a informações que incidam em deliberações democrá�cas e
polí�cas públicas efe�vas para a população.
Nesse sen�do, é imprescindível que membros e servidores do
Ministério Público apreendam as contradições e ambiguidades presentes nestes espaços, observando e zelando por seu caráter par�cipa�vo, horizontal e democrá�co. O desaﬁo dos integrantes do Ministério
Público é fortalecer tais instâncias e garan�r que as mesmas estejam
atuando regularmente na ﬁscalização e planejamento de polí�cas públicas e na responsabilização do Estado por sua execução.
A contribuição do Ministério Público no fomento e fortalecimento das instâncias de controle social está alinhada com a perspec�va de atuação ins�tucional resolu�va, que inclui a aproximação
com as demandas sociais e a priorização de estratégias extrajudiciais
para a resolução de conﬂitos e para a proteção e efe�vação de direitos
fundamentais da cole�vidade. Segundo Goulart apud Almeida (2010,
p.14), no modelo ins�tucional resolu�vo, o Ministério Público deve
“transformar-se em efe�vo agente polí�co, superando a perspec�va
meramente processual da sua atuação; atuar integradamente e em
rede, nos mais diversos níveis — local, regional, estatal, comunitário e
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global (...)”.
Em que pese não haver modelo pré-deﬁnido para atuação do
Ministério Público junto aos conselhos, pretende-se abordar aspectos signiﬁca�vos e possíveis estratégias para subsidiar a a�vidade de
membros e servidores no fortalecimento de espaços de controle social.
De início, cabe destacar que os integrantes do Ministério Público não par�cipam dos conselhos na função de conselheiros, já que tais
cadeiras estão reservadas à sociedade civil (em especial usuários das
polí�cas, trabalhadores dos serviços vinculados às temá�cas e representantes de organizações/serviços/programas) e ao poder execu�vo.
A par�cipação do Ministério Público nestes espaços deve ser independente e autônoma, tendo como obje�vos o acompanhamento, o monitoramento e a contribuição nos debates e construções cole�vas.
Ressalta-se também que o Ministério Público e os conselhos
compar�lham as funções de ﬁscalização da execução das polí�cas públicas e da atuação dos gestores. Assim, torna-se importante o compar�lhamento de informações entre os órgãos acerca de possíveis
irregularidades. Faz-se necessária, portanto, a construção de estratégias conjuntas e ar�culadas de trabalho entre MP e conselhos, visando
a qualiﬁcação das polí�cas públicas, compar�lhamento de conhecimentos e corresponsabilização.
Compreende-se o papel do Ministério Público junto aos conselhos em dois eixos: o primeiro diz respeito à atuação para garan�a
do regular funcionamento dos órgãos de controle social; e o segundo
refere-se ao acompanhamento dos mesmos e à ar�culação para fortalecer tais mecanismos de par�cipação, visando a formulação e ﬁscalização das polí�cas sociais.
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Eixo 01: Garantia do regular funcionamento dos
Conselhos
No que tange ao regular funcionamento dos Conselhos, é importante que os membros e servidores do Ministério Público estejam
atentos à: regulamentação; garan�a da par�cipação/paridade e processos delibera�vos efe�vos.
a) Quanto à regulamentação: observar legislação e norma�vas que
regulamentam o funcionamento do conselho; que sejam garan�dos
recursos para manutenção dos conselhos pelo poder execu�vo13 para
pleno funcionamento dos mesmos, dentre outras premissas;
b) Quanto à par�cipação: observar se há paridade numérica entre
conselheiros governamentais e da sociedade civil; observar a efe�vação de processos democrá�cos para escolha dos conselheiros representantes da sociedade civil; se há alternância entre sociedade civil e
governo na presidência do colegiado e demais cargos; se há realização
periódica de conferências;
c) Quanto ao processo delibera�vo: o conceito de deliberação refere-se a um processo decisório que é precedido por um debate bem informado acerca das alterna�vas postas à resolução dos problemas e
às formas de intervenção, ou seja, o acesso à informação é aspecto
fundante de processos delibera�vos (TATAGIBA; TEIXEIRA, 2007). O
acesso à informação, como pilar da par�cipação, não deve ser um ﬁm
em si mesmo, ao contrário, deve possibilitar processos de diálogo e
deliberações conjuntas. Portanto, é necessário observar se há acesso
efe�vo a informações e/ou capacitações que garantam capacidade de
13 Cabe ao gestor da política pública oferecer todas as condições para o regular
funcionamento do conselho, disponibilizando espaço adequado para reuniões,
materiais de expediente, secretaria executiva, entre outros recursos.
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inﬂuência e deliberação sobre as pautas deba�das (em especial no
que se refere aos conselheiros da sociedade civil); garan�a de qualidade no processo de deliberação dos conselhos, com informações compar�lhadas, bases para discussão, respeito à pluralidade e autonomia.
Em síntese, há possibilidade de se avaliar o regular funcionamento do conselho solicitando: a) Listagem de conselheiros eleitos e
indicados, com as respec�vas representações; b) Atas de reuniões; c)
Atas de Conferências; d) Lei de criação do Conselho; e) Cronograma
de reuniões14; f) Lei que cria o fundo. Realizado o citado mapeamento
inicial sobre o regular funcionamento do conselho, pode-se encontrar
as seguintes situações:
a) Conselho em funcionamento irregular ou com fragilidades no exercício do controle social. Estratégia possível: Abertura de procedimento
administra�vo para acompanhar o processo de regularização do funcionamento do conselho, em especial com relação aos documentos já
citados.
b) Conselho em funcionamento regular. Neste caso, as Promotorias de
Jus�ça passam a acompanhar o conselho, visando seu fortalecimento
e efe�vação de seus obje�vos precípuos.

Eixo 02: acompanhamento e atuação articulada
Enquanto estratégia ins�tucional de atuação do Ministério
Público, é imprescindível a parceria com os conselhos diante da rele14 Os conselhos devem contar com calendário preestabelecido de reuniões
ordinárias (geralmente mensais), sem prejuízo de reuniões extraordinárias que
venham a ser necessárias para o bom andamento dos trabalhos. O calendário
deve ser divulgado previamente e as reuniões abertas à participação do público
em geral, garantido o direito à voz aos presentes.
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vância de suas atribuições. Contudo, não há um processo único interven�vo que indique a forma ideal de atuação do Ministério Público no
fomento e fortalecimento dos espaços de controle social. Pretende-se
aqui apenas sistema�zar algumas propostas/estratégias de atuação
ins�tucional que podem, de forma isolada ou acumulada com outras
estratégias de trabalho, fortalecer a atuação no fomento aos conselhos, bem como a ar�culação destes órgãos com as Promotorias de
Jus�ça.
O acompanhamento dos conselhos e a ar�culação com os mesmos, estão diretamente vinculadas à par�cipação em reuniões destes
espaços. Tal par�cipação deve se dar, preferencialmente, de forma
presencial, mas também há possibilidade de realização de acompanhamento híbrido (presencial e documental). Neste caso, quando não
há possibilidade de par�cipação presencial na totalidade das reuniões,
o acompanhamento dos conselhos se dá pela leitura e análise das atas
dos encontros. Ainda, é possível que a par�cipação nas reuniões dos
conselhos possa ser realizada de forma interdisciplinar (entre membros e/ou servidores do MP).
A par�cipação presencial dos Promotores de Jus�ça e/ou servidores nas reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos possibilita a proximidade do órgão ministerial com as principais demandas
da área e com questões locais, potencializando assim a atuação das
Promotorias de Jus�ça para o aprimoramento das polí�cas públicas.
É importante, antes de iniciar a par�cipação presencial nas
reuniões dos Conselhos, solicitar que a secretaria execu�va dos mesmos envie o calendário de reuniões. Essa estratégia possibilita aos
membros e servidores do Ministério Público iden�ﬁcar se há reuniões com calendário ﬁxo, abertas, publicizadas e com transparência. O
não retorno com esse calendário ﬁxo, ou mesmo uma resposta evasiva
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“não temos calendário, mas nos reunimos sempre que necessário”,
deve chamar a atenção ins�tucional, pois indica uma possível desar�culação nos espaços de controle social. O ideal é, na verdade, que o
calendário de reuniões seja publicizado no site man�do pela municipalidade ou especíﬁco do Conselho, assim como as atas das reuniões,
deliberações, Planos, etc., para que possam ser facilmente acessados
por qualquer cidadão.
Outro elemento importante no processo de monitoramento
e atuação ar�culada, é solicitar antecipadamente o envio das pautas
das reuniões e as informações necessárias para subsidiar as discussões
dos temas a serem tratados nas plenárias do conselho. O escopo desta
estratégia é garan�r que as deliberações sejam de fato democrá�cas,
na medida em que se permite que os conselheiros tenham acesso às
informações necessárias para par�cipar efe�vamente das deliberações.
O Ministério Público também pode sugerir a inclusão de pautas nas reuniões dos conselhos a par�r das demandas que chegam à
ins�tuição e, com isso, cole�vizar demandas individuais, possibilitando a troca de informações, ações conjuntas de ﬁscalização em en�dades, entre outros.
Ainda com relação às pautas das reuniões dos conselhos, considera-se importante que as Promotorias de Jus�ça estejam especialmente atentas com relação às seguintes temá�cas: reprogramação
de saldos no fundo da criança e do adolescente; deliberação e (não)
aceite por Deliberação do CEDCA; recursos bloqueados e suspensos.
Na área da infância e adolescência estes são alguns dos pontos que
necessitam de monitoramento pelo Ministério Público, sem prejuízo
de outros.
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Sinalizamos um cuidado nas par�cipações presenciais dos conselhos, pois em algumas situações determinados agentes procuram
transferir a responsabilidade da condução, deliberação e organização
das ações do colegiado ao representante do Ministério Público. Trata-se de uma linha tênue existente entre a atuação no fomento ao controle social e a assunção de protagonismo num processo em que deve
estar em primeiro plano o exercício da par�cipação popular.
Reforçamos alguns aspectos que merecem atenção de membros e
servidores no processo de acompanhamento dos conselhos:
● As funções delibera�vas e ﬁscalizatórias dos conselhos, no que
se refere aos fundos e recursos u�lizados nas diferentes polí�cas e ações, deve prezar pela transparência dos gastos públicos,
bem como pela aplicação dos mesmos em ações que garantam
direitos e superem desigualdades históricas. Nesse sen�do, os
representantes do Ministério Público podem fomentar e monitorar a transparência na des�nação dos recursos públicos e a
qualidade dos serviços prestados à população, tanto pelo governo quanto por organizações do terceiro setor.
● Nos conselhos delibera�vos uma decisão tem eﬁcácia administra�va, vinculando os gestores, quando deﬁnem normas ou
determinam ações na sua esfera de competência (BRASIL, 2004,
p. 25). Portanto os representantes do Ministério Público devem
fomentar o comprome�mento do órgão gestor municipal com
o cumprimento das deliberações do colegiado.
● Os Conselhos devem realizar, periodicamente, as Conferências
Municipais nas suas respec�vas áreas de atuação. É importante
que os representantes do Ministério Público acompanhem se
as deliberações estão sendo incorporadas nas peças orçamen-
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tárias e na execução das polí�cas públicas.
●
Os Conselhos têm papel fundamental na elaboração dos
Planos Municipais bem como, no monitoramento e avaliação/
revisão do cumprimento de metas e obje�vos estabelecidos
nestes Planos (inclusive exigindo junto ao órgão gestor a execução das metas/obje�vos sob sua responsabilidade). Os representantes do Ministério Público devem provocar os Conselhos,
quando necessário, para a elaboração dos Planos Municipais de
forma intersetorial, assim como fomentar que o processo de
monitoramento e avaliação/revisão sejam efe�vos e periódicos
(possibilidade que o conselho elabore relatórios periódicos de
avaliação da execução dos Planos). Tais providências devem ser
adotadas para que esses instrumentos de planejamento não se
tornem peças meramente burocrá�cas e pró forma, sem tradução no aprimoramento das polí�cas públicas municipais. Também é importante fomentar a elaboração de diagnós�cos sobre
a situação municipal na área de atuação do conselho, para subsidiar a construção dos Planos.
Por ﬁm, a atuação do Ministério Público junto aos conselhos
é potencialmente estratégica e pode se traduzir na efe�vação de processos democrá�cos, que fortaleçam a cidadania, o acesso a direitos
por meio de polí�cas públicas e a par�cipação efe�va da sociedade na
par�lha de decisões.
Está em processo de construção, pelos integrantes do Grupo
de Trabalho Estadual do Projeto Estratégico: Integrando Redes, um
“Banco de Relatos de Experiências sobre atuação junto a Conselhos”,
contendo experiências das Promotorias de Jus�ça do Paraná no fomento ao controle social.
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