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RESUMO 
 
 

ORÇAMENTO PÚBLICO E CONTROLE SOCIAL: A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Profª. Dra. Elisa Maria Andrade Brisola- orientadora – 
elisabrisola@gmail.com Alice Moreira dos Santos- graduanda de Serviço Social- 
alice.santos2011@hotmail.com Angela Selma Dominone- graduanda de Serviço Social- 
angela-dominone@bol.com.br Fabiana da Silva Costa -graduanda de Serviço Social- 
fabiana1427@vivo.com.br RESUMO: O Projeto de Assessoria à implementação do Sistema 
único de Assistência Social (SUAS) do Departamento de Serviço Social da UNITAU, 
desenvolve capacitação para os Conselheiros Municipais de Assistência Social da região 
Metropolitana do Vale do Paraíba. Tal Capacitação objetiva prepará-los ao exercício do 
Controle Social no âmbito da política de Assistência Social. O Controle Social, nesse sentido é 
realizado pelos conselheiros de forma organizada e visa o aperfeiçoamento dos gastos 
públicos para o atendimento das demandas dos usuários da política. Objetivos da Capacitação: 
Fomentar a reflexão e a prática do controle social do orçamento da política de assistência 
social pelos conselheiros. Relevância: Os conselhos municipais de Assistência Social exercem 
o controle social, ou seja, a fiscalização dos órgãos gestores da política. A pratica conselhista, 
portanto, assume lugar de destaque, na medida em que, o conselho é partícipe da gestão do 
SUAS, tanto do ponto de vista de controle como na deliberação da política. Metodologia: 
Construção de conhecimentos a partir da experiência dos participantes. Parte-se do princípio 
de que as experiências são resignificadas mediante a aquisição de saberes adquiridos no 
processo de troca. Foram trabalhados conteúdos afeitos à prática conselhista tais como: os 
instrumentos de gestão dos Suas (Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Fundo 
Municipal de Assistência Social; Lei Orçamentária Municipal) bem como as normativas que 
regem o SUAS: Lei Orgânica da Assistência Social; Política Nacional de Assistência Social e 
Norma Operacional Básica SUAS/2012. Resultados e discussões: As avaliações realizadas 
pelos participantes apontam como pontos relevantes: a) compreensão do processo de gestão 
do SUAS; b) ampliação da compreensão do papel dos conselhos e dos conselheiros na Política 
de Assistência Social; c) No que se refere ao orçamento propriamente dito, a compreensão da 
dinâmica da lógica pública, bem como os mecanismos de controle que podem ser levados a 
efeito pelos conselheiros de modo a garantir a execução dos serviços, programas, projetos e 
benefícios previstos na Política Nacional de Assistência Social; d) reflexões sobre as 
necessárias estratégias de superação, nos municípios, de processos de centralização de 
poder, bem como de práticas clientelistas e populistas, historicamente presentes na cultura 
política brasileira, a partir da troca de experiências com os demais municípios representados. 
Conclusões: Esse processo reitera a importância da Extensão Universitária, como polo difusor 
de ações tanto pedagógicas como politicas que se expandem no cotidiano daqueles que 
participam das capacitações. Reconhece-se que ela cumpre um papel significativo para a 
prática dos conselheiros. Palavras- chaves: Conselho Municipal de Assistência Social. Controle 
Social. Orçamento Público.  


