
A Política de Assistência
Social no Município
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Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais de São Paulo

objetivo desta cartilha é apresentar as linhas gerais da Política de Assistência
Social no Brasil e no Município de São Paulo, assim como suas formas de

financiamento e controle social. Essa descrição visa introduzir um panorama geral
sobre o tema, informando os conselheiros sobre os principais elementos referentes
à sua atividade. A idéia é fomentar a análise e a reflexão das políticas e programas
implementados e de sua viabilização financeira a partir do que vem sendo proposto
pela Secretaria de Assistência Social em São Paulo. A cartilha busca também instigar
o debate sobre os desafios que as políticas, o financiamento e o controle social
pelos Conselhos impõem, tendo em vista seu aprimoramento.

O
Objetivos
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que você conhece sobre a política de Assistência Social em São Paulo?
Quais são as principais leis nacionais e municipais que orientam essa política?

Que concepção e programas têm sido desenvolvidos na área da Assistência Social
na cidade de São Paulo? De onde vêm os recursos para a viabilização dos
programas? Como o seu Conselho se relaciona com a política de Assistência Social?
Procure pensar um pouco sobre essas questões e respondê-las brevemente.

Para esquentar a conversa

O
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ASSISTÊNCIA
SOCIAL



A Assistência Social após a Constituição de 1988
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Constituição Federal de 1988 assinala um novo tempo para a Assistência
Social brasileira. A ordem jurídica democrática inseriu-a no âmbito da

Seguridade Social, juntamente com outras políticas que compõem esse campo
no Brasil: Saúde e Previdência. A Assistência Social torna-se, a partir daí, direito
do cidadão e dever do Estado.

Ao instituir legalmente a Assistência Social como direito de cidadania, a Constituição
de 1988 reconheceu seu status de política social, colocando na agenda pública a
necessidade de definição de diretrizes, normas, regras e princípios para implementá-
la. Embora a concretização de um direito não dependa apenas de sua inscrição em
lei, esta é uma condição sem a qual a norma não adquire mandato de obrigatoriedade.
De acordo com o artigo 203 da Carta de 1988:

“A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição
à Seguridade Social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

O mecanismo constitucional foi operacionalizado pela Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS), que se tornou o mais importante estatuto jurídico sobre
o tema no Brasil. Um período de lutas políticas e discussões precedeu a instituição
dessa lei, promulgada em 7 de dezembro de 1993. O embate de idéias políticas e
projetos ativou a participação de diferentes agentes sociais, destacando-se as
organizações representativas e acadêmicas dos assistentes sociais.

A partir dos anos 1990 a Assistência Social brasileira passou a constituir-se como
direito, em tópicos como a universalização dos acessos e a responsabilidade do
Estado. Esse percurso foi diferente em relação a outras áreas das políticas sociais.
Saúde e Previdência Social já tinham modelos de gestão bem difundidos no
momento de aprovação da Constituição de 1988. A Assistência Social, porém, era
um conceito ainda pouco difundido na sociedade e passou desde então por um
processo de reconceituação dessa área de ação pública.

O grande desafio foi enfrentar a vinculação histórica, ideológica e prática da



  27Módulo 2 | Aulas 7-10

Após a Constituição
de 1988, a Política
de Assistência Social
passa a ser
compreendida à luz
de um novo
paradigma de
direitos, que coloca
a cidadania no
centro da ação social.

1

Assistência Social com o trabalho filantrópico, caritativo, voluntário e solidário,
ou seja, com o chamado assistencialismo.

A Assistência Social tem sido catalisadora de esforços da sociedade civil
que, embora movidos pelo altruísmo, não levavam em conta o direito, mas
sim a caridade, a filantropia ou o amor ao próximo. A política pública não
abandona a noção de solidariedade, mas busca trazê-la para o campo da
responsabilidade do Estado.

Confome o artigo 204 da Constituição Federal de 1988:

“As ações governamentais na área de Assistência Social serão realizadas com recursos do
orçamento da seguridade social, previsto no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas
com base nas seguintes diretrizes:
I- descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera
federal e coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal,
bem como a entidades beneficentes e de assistência social;
II- participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.”

A Assistência Social orienta-se pelos direitos de cidadania e não pela ajuda ou
favor.1  Assim, rompe com ações fragmentadas e se compromete com uma resposta
ao conjunto. Rompe também com leituras discriminatórias que desqualificam a
população demandatária por meio de uma certa terminologia: “mendigo, pobre,
carente, necessitado”.

Para implementar essa mudança, a Assistência Social não pode ser pensada
isoladamente, mas na relação com outras políticas sociais e em conformidade
com seu marco legal. Deve ser garantida a descentralização, com a primazia do
Estado e a gestão compartilhada com a sociedade civil pelos Conselhos,
Conferências e Fóruns.

A LOAS cria o Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social

O Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social é um conjunto
orgânico de ações de Assistência Social de responsabilidade da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seus respectivos níveis, de
maneira complementar e cooperativa. O Sistema organizado é expresso pela
rede prestadora de serviços assistenciais, voltada para as necessidades do
conjunto da população.

As ações de Assistência Social são organizadas nas três esferas de governo e
realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à
esfera federal e a coordenação e execução dos benefícios, serviços, programas
e projetos, em suas respectivas esferas e dimensões, aos Estados, ao Distrito



O SUAS orienta-se
por vários campos de
ação: vigilância social,
seguranças de
proteção social
(acolhida e proteção
especial; convívio;
sobrevivência;
provimento do direito
de proteção especial;
defesa do direito
socioassistencial),
regulação e sistemas.2

Federal e aos Municípios. Essas ações são articuladas entre si por meio das
Comissões Intergestoras e contam com a participação da sociedade civil, por
intermédio dos Conselhos.

Perspectivas nacionais para a Assistência Social – Uma proposta de São Paulo

Em novembro de 2003, o antigo Ministério da Assistência Social (incorporado
em janeiro de 2004 ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome)
apresentou na IV Conferência Nacional de Assistência Social suas propostas para
a construção de um Sistema Único para atender os novos desafios no setor.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em nível nacional, teria como objetivo
identificar os problemas sociais na ponta do processo, focando as necessidades de
cada município, ampliando a eficiência dos recursos financeiros e sua cobertura.

A idéia é que, com um sistema descentralizado e participativo, o governo tenha
maiores condições de integrar políticas setoriais e as diferentes esferas da administração
pública. União, Estados e Municípios assumiriam compromissos de co-responsabilidade
e co-financiamento de projetos para inclusão social e diminuição de desigualdades.

A Secretaria de Assistência Social do Município de São Paulo vem propondo um
conjunto de diretrizes para a organização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
O SUAS seria constituído pelo conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, no
âmbito da Assistência Social, prestados diretamente – ou por meio de convênios com
organizações sem fins lucrativos –, por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.

Segundo a proposta, o Sistema Único de Assistência Social teria os seguintes
princípios organizativos2 :
• universalização com estabelecimento de níveis básicos de cobertura dos

benefícios, serviços e ações sociais em todo o país;
• territorialização da rede de Assistência Social com uso de critérios de oferta de

serviços, de acordo com a lógica da proximidade do cidadão; localização dos
serviços nas áreas de incidência ou vulnerabilidade a riscos sociais; garantia do
comando único por instância de gestão;

• descentralização político-administrativa para garantir a municipalização e o
comando único em cada esfera de governo;

• padronização dos serviços de Assistência Social em sua nomenclatura, conteúdo
e modelos de funcionamento para todo o território nacional.

Plano de Assistência Social da Cidade de São Paulo - PLASsp/2002-2003

Na implementação da política pública de Assistência Social é necessária a definição
de critérios claros e transparentes para sua execução. O PLASsp/2002-200333333  –
Plano de Assistência Social da Cidade de São Paulo – apresenta-se como instrumento

O PLASsp/2002-2003
baseia-se no Plano
Plurianual de
Assistência Social de
2002-2005,
apresentado ao
Conselho Municipal
de Assistência Social
(COMAS) e aprovado
com recomendações
em outubro de 2001.3
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de gestão e formulação das diretrizes no setor. Ele deverá ser a base para todas as
ações de Assistência Social no Município.

O PLASsp/2002-2003 tem como objetivo apresentar a proposta orçamentária
da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), de acordo com as deliberações
do orçamento municipal. O Plano traz também:
• Resultados do Programa de Reordenamento da Política de Assistência Social da

Cidade de São Paulo (PROREAS), instalado em todas as unidades da SAS
(Portaria no 018/SAS/GAB/2002). Tal reorientação responde às necessidades
de efetivar a gestão da Assistência Social na cidade e sua articulação com o Sistema
Nacional de Assistência Social. Isso atende aos artigos 203 e 204 da Constituição
Federal, à LOAS e ao artigo 221 da Lei Orgânica Municipal;

• Compromissos com a mudança da missão institucional da Secretaria de
Assistência Social, que contempla a transferência da rede de creches diretas,
indiretas e conveniadas para a Secretaria Municipal da Educação (2002-2003).
Contempla também a municipalização de programas do governo do Estado –
como o de atenção à criança e ao adolescente em risco e o Fortalecendo a Família –,
e programas da União gerenciados pela Secretaria de Estado da Assistência Social
(SEAS), como o de combate ao trabalho de crianças e adolescentes.
A elaboração do PLASsp/2002-2003 resgatou as proposições da IV Conferência

Municipal de Assistência Social, realizada em 2001. Resulta, assim, de um amplo
processo de discussão, sob a coordenação de Grupo de Trabalho criado em 2002
e sistematizado em comissões, com três representantes de cada unidade da
Secretaria da Assistência Social do Município de São Paulo, articuladas por um
Comitê Executivo que consolida e sistematiza os resultados.

As conclusões desse debate fundamentaram a concepção do PLASsp/2002-2003,
que compreende a Assistência Social sob uma outra lógica. Ao invés de entender
essa política a partir do ponto de vista da carência e dos “necessitados”, ela passa a
ser vista sob o ângulo dos direitos da cidadania, que se referem a todos os indivíduos.

Embora as ações de Assistência Social devam atender a diversas necessidades,
sobretudo as mais urgentes, não podem assumir apenas um caráter emergencial,
limitando-se a elas. Trata-se, assim, de conceber essa política a partir de uma
perspectiva mais ampla, não-discriminatória, capaz de cobrar a responsabilidade
preventiva do Estado e de suas intervenções na manutenção da proteção social.

Em outras palavras, a fundamentação do Plano de Assistência Social da Cidade
de São Paulo está no fortalecimento de uma política social pública, marcada pela
universalidade da cobertura para os serviços, programas e benefícios do Estado.

Para tanto, é necessária a definição de metas claras, a partir do conhecimento
e análise da realidade da cidade. Isso requer identificar suas variações territoriais,
no que se refere às situações de riscos e de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo,
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a consolidação da Assistência Social como uma política social pública exige o
aprofundamento do controle social, estabelecido por meio dos Conselhos, que
devem participar tanto da criação de serviços voltados à inclusão social, como
da avaliação de sua qualidade.

Da idéia de segmento ao conceito de segurança social: o novo alcance das políticas

Um dos problemas observados é que os planos municipais, estaduais e federais
apresentam a disposição dos programas por segmentos demandantes de seguridade
e proteção social: criança, adolescente, idoso, portadores de deficiência, juventude,
pessoas em situação de rua.

A LOAS reproduziu esses segmentos ao estabelecer o alcance da Assistência
Social. Uma nova reflexão procura delimitar e especificar as necessidades sociais
de cobertura da Assistência Social,4  pensando-a sob uma outra perspectiva, a da
seguridade social.

A linha de pensamento tem como ponto de partida estudar a Assistência
Social na perspectiva da seguridade social, o que supõe estabelecer um padrão
básico de qualidade para o provimento das diversas necessidades. Isso é
importante para buscar construir um sistema que vise garantir um padrão de
cobertura das necessidades vitais e sociais, evitando, assim, políticas
compensatórias e circunstancias para os problemas econômicos.

A idéia de organizar os serviços por seguranças, no lugar de programas
fragmentados, tem como objetivo a seguridade em face às incertezas sociais.
O convencional recorte programático das ações, orientado pelo ângulo de
segmentos demandantes da população, deve ajustar-se a novos parâmetros,
que contemplem os direitos à acolhida, ao convívio, à autonomia, à travessia
e ao protagonismo.

O PLASsp/2002-2003 concebe os serviços e benefícios como expressão
de um  pacto da sociedade em favor da proteção social do cidadão, o que
equivale dizer da permanente vigilância – e aqui destaca-se o papel
preponderante das agências do poder público – sobre situações e
mecanismos que possam ser produtores ou reprodutores de exclusão social.
De acordo com o Plano:

“Não se trata, portanto, de apartar – na forma de uma espécie de política para os pobres –
o cidadão usuário da Assistência Social. O sistema aqui proposto tem duas dimensões que se
complementam: os resultados para os usuários dos serviços instalados e a necessidade de
extensão da cobertura para os possíveis demandantes, sob o princípio da universalização,
em face da demanda por proteção social.”

(PLASsp/2002-2003, p. 54).

Essa reflexão tem sido
feita também na
universidade,
destacando-se o
Núcleo de Pesquisa
em Seguridade e
Assistência Social
(NEPAS), da PUC-SP.

4
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Novos desafios da gestão da política de Assistência Social

O PLASsp/2002-2003 propõe a consolidação de um sistema único de cobertura,
descentralizado e territorializado, e a construção de serviços permanentes e continuados.

Esta proposta vem sendo formulada em um contexto de importantes mudanças
organizacionais e programáticas, como a implantação das 31 Subprefeituras e o
conseqüente reordenamento político-administrativo da gestão municipal de São
Paulo, sob o critério da geo-referencialidade das informações e distritalização
das ações. Embora isso imponha certas dificuldades, é uma oportunidade
privilegiada para pensar de modo criativo e inovador a área da Assistência Social.

O Plano de Assistência Social da Cidade de São Paulo assinala:

“No caso da SAS, a municipalização de programas federais e estaduais, ainda incipiente,
irá exigir a construção de consensos em torno de terminologia comum, padrões mínimos de
resultados esperados, valores de referência, formas de avaliação, parcerias, ações
complementares, contrapartidas, entre outros aspectos, sob a perspectiva da consolidação do
Sistema Descentralizado e Participativo de Assistência Social. Sob tal perspectiva, faz-se
necessária a  constituição de um espaço próprio na estrutura organizacional da SAS, que
produza informações consistentes e suficientes, operando como uma central de vigilância e
prevenção do risco, vulnerabilidade ou exclusão social.”

Assim, o PLASsp/2002-2003 traz como meta construir um sistema de avaliação dos
serviços, programas, projetos e benefícios desenvolvidos pela Secretaria de Assistência
Social. Na cultura organizacional da SAS, assim como em todo o âmbito do poder
público no Município, são recentes as reflexões sobre práticas de avaliação de processos
e resultados, nos aspectos quantitativos e qualitativos. A atual administração tem
buscado implementá-las, por intermédio de um conjunto de ações periódicas.

Neste sentido, o Plano de Assistência Social da Cidade de São Paulo propõe
a criação de um Sistema de Vigilância e Monitoramento da Assistência Social
(SIVIMAS). O novo sistema deve operar como uma central de vigilância e
prevenção do risco, vulnerabilidade ou exclusão social. Ele permitiria a
obtenção de diagnósticos consistentes da realidade social da cidade.

O SIVIMAS teria como objetivos específicos fornecer informações técnicas,
realizar pesquisas sobre os serviços realizados pela SAS e criar novos indicadores,
além dos já disponíveis. O aperfeiçoamento dos indicadores permitirá conduzir
melhor avaliação dos processos e resultados obtidos pelas políticas da Secretaria
de Assistência Social do Município de São Paulo. Busca-se contemplar a dimensão
da demanda, o grau de vulnerabilidade, adequação, cobertura, abrangência e
alcance. No fundo, o objetivo é ressaltar o caráter includente das ações, bem
como a garantia de segurança social.
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O financiamento da política de Assistência Social

ara a efetiva viabilização da política de Assistência Social como estratégia de
inclusão, é necessária a constituição de um Fundo, cujas receitas estejam

vinculadas aos projetos e programas relativos a essa política. O Fundo não é uma
entidade jurídica ou órgão, é um conjunto de contas que identificam as origens e
as aplicações de recursos de um serviço ou política pública. São chamados de
Fundos Especiais.1

Nesse sentido, a LOAS instituiu o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
Mas foi somente anos depois, com o Decreto n° 1.605/95 que o Fundo foi
regulamentado. De acordo com o artigo 3o do referido decreto, as receitas do
FNAS podem ser constituídas por dotações orçamentárias da União, doações,
contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis recebidos de
organismos e entidades nacionais e internacionais, ou de pessoas físicas e
jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Podem ainda incluir receitas de aplicações
financeiras de recursos do Fundo, provenientes da alienação de bens da União
e transferência de outros Fundos.

Os critérios e parâmetros de partilha dos recursos orçamentários destinados à
área de Assistência Social são fixados pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) por intermédio de vários indicadores, entre eles a Pesquisa
Nacional por Amostragem Domiciliar. O Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, quando da elaboração da proposta anual, observa esses
indicadores, podendo a previsão orçamentária sofrer adequações, ajustes, cortes
ou emendas pelo Executivo e Legislativo.

É fundamental que o financiamento assegure as prioridades estabelecidas
nos Planos de Assistência Social, de acordo com a política fiscal e com o plano
de custeio aprovados em cada esfera do governo, além de criar instrumentos
legais, programas e projetos que garantam o co-financiamento das demais
políticas setoriais.2

Os recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social são repassados
aos Estados, Distrito Federal e Municípios diretamente para seus respectivos fundos,
desde que esses entes federados atendam aos pré-requisitos legais.

O financiamento das ações de Assistência Social deverá ser realizado com os
recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

 Em todos os níveis de governo, a gestão do Fundo de Assistência Social segue
a legislação em vigor e se submete ao controle do respectivo Conselho de
Assistência Social. Cabe aos órgãos gestores e deliberativos da Assistência Social
criar condições e articular mecanismos, de modo a aumentar as receitas dos
respectivos fundos.

P

Os Fundos Especiais
são produto de
receitas especificas
que se vinculam,
juridicamente, à
realização de
determinados
objetivos ou serviços.
Desde 1964, há
possibilidade de
existência de Fundos
Especiais, mas na área
da Assistência Social
isso só se efetivou após
a aprovação da LOAS.

1

As ações de
Assistência Social
devem ocorrer de
forma articulada e
complementar às
demais políticas
públicas setoriais que
compõem o sistema
de proteção social.

2
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Os gestores dos Fundos têm as seguintes competências: prover os recursos
necessários para o pagamento de benefícios previstos na LOAS; elaborar e
encaminhar a proposta orçamentária da Assistência Social; propor critérios de
partilha e transferência de recursos; proceder à transferência de recursos na
forma da lei; encaminhar aos Conselhos relatórios parciais e anuais de atividades
e de realização financeira dos recursos; expedir atos normativos à gestão dos
Fundos, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos;
elaborar e submeter aos Conselhos programas anuais e plurianuais de aplicação
dos recursos dos Fundos.

Os Fundos Municipais de Assistência Social

O Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) é um instrumento de
captação e aplicação de recursos para o financiamento das ações na área de
assistência social, no âmbito dos municípios. É uma conta única, à qual devem
estar vinculados todos os recursos a serem gastos na política de Assistência
Social. Sua criação deve obedecer aos seguintes passos: elaboração de um
projeto de lei; discussão com a Secretaria da Fazenda ou equivalente para
cada Município; discussão com o Conselho Municipal de Assistência Social;
definição de papéis; definição e treinamento de equipe; abertura de conta
bancária  específica.

O Fundo Municipal de Assistência Social pode ser constituído por recursos
provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência
Social. Os recursos podem vir de dotações orçamentárias do Município e
recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício, de
doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades
nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais.

 Têm origem também em receitas de aplicações financeiras de recursos do
Fundo, em parcela do produto de arrecadação de outras receitas oriundas de
financiamento das atividades econômicas e prestação de serviços. As receitas
também podem ser compostas por outras transferências que o FMAS terá
direito a receber por força de lei e de convênios no setor, produto de convênios
firmados com outras entidades financiadoras, doações em espécie feitas
diretamente ao Fundo e outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

O Fundo Municipal de Assistência Social de São Paulo foi regulamentado pelo
Decreto n° 40.351/2001. Este Fundo tem suas receitas compostas pelos recursos
provenientes das outras esferas de governo (transferidas via Conselho Estadual
de Assistência Social e Conselho Nacional de Assistência Social, ou como
contribuições de governos e organismos nacionais e internacionais) e por
doações, auxílios e dotação consignada anualmente no orçamento municipal.
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Os Conselhos de Assistência Social e a tarefa de
participação e controle

Lei Orgânica de Assistência Social estabeleceu a criação de Conselhos de
Assistência Social nos âmbitos federal, estadual e municipal. Em todas as

esferas de governo, o Conselho é um órgão colegiado, de caráter permanente e
deliberativo. É a expressão da participação da sociedade na administração pública
e no controle do sistema de Assistência Social. Tem sua composição, organização
e competência fixadas em lei.

A constituição do Conselho de Assistência Social deve ter como premissas a
paridade do número de representantes dos usuários, prestadores de serviços e
profissionais da área com o número de representantes dos segmentos do governo.
Os conselheiros  devem ter plenas condições para serem os legítimos defensores
dos segmentos que representam. Os Conselhos são regulamentados por um
Regimento Interno elaborado por seus membros.

O Conselho Nacional de Assistência Social é um órgão superior de deliberação
colegiada, de composição paritária (sociedade civil e governo), vinculado ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Suas principais competências são aprovar a Política Nacional de Assistência
Social, normatizar ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e
privada nessa área, estimular a efetivação do sistema descentralizado e
participativo, apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social.
O Conselho deve ainda estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas
anuais e plurianuais do Fundo Nacional, aprovar critérios de transferência de
recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal e convocar, a cada quatro
anos, a Conferência Nacional de Assistência Social.

A criação do Conselho Municipal de Assistência Social na cidade de São Paulo

Na cidade de São Paulo, a institucionalização dos princípios da Lei
Orgânica de Assistência Social é recente. São Paulo foi a última capital do
país a ter o Conselho Municipal de Assistência Social e o respectivo Fundo
regulamentados. Isso só foi possível graças à capacidade de luta e de
organização da sociedade civil, que construiu propostas e ações para o
cumprimento das leis e da Constituição.

Ao final de 1993 foi realizado, na Câmara Municipal de São Paulo, um
seminário sobre a LOAS cuja decisão foi estimular e dar sustentação à criação
do Fórum da Assistência Social da cidade. O seminário também pretendeu
articular a proposta de regulamentação do Conselho e do Fundo Municipal
de Assistência Social.

A
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O Fórum da Cidade foi o pólo de resistência social que incorporou as diversas
perspectivas e conceitos da Assistência Social. Este Fórum reuniu entidades da
área, além de representantes do Legislativo, organizações de trabalhadores do
setor e técnicos de órgãos governamentais.

A legislação brasileira da Assistência Social assegura a participação da
população no estabelecimento da política e no controle das ações, por meio
dos Conselhos e da realização de conferências em cada esfera de governo.
Estas conferências são espaços de participação social, convocados pelos
Conselhos, no prazo definido em lei, com caráter deliberativo. Esses espaços
são marcados pela presença de segmentos que atuam na área da Assistência
Social, com o intuito de avaliar a política e propor diretrizes para seu
aperfeiçoamento e consolidação.

Na cidade de São Paulo, as três primeiras conferências municipais, realizadas
entre 1993 e 2000, foram uma iniciativa da sociedade civil por meio do Fórum
da Assistência Social da Cidade de São Paulo. Somente em março de 2000
convocou-se a eleição dos conselheiros.

Assim como o Conselho Nacional e os Estaduais, os Conselhos Municipais
devem ser paritários. Governo e sociedade civil devem decidir coletivamente os
rumos e diretrizes da política de Assistência Social. Entre essas diretrizes,
destacam-se, além da discussão das ações a serem efetivadas pelo Poder Executivo,
as diretrizes gerais que deverão ser seguidas por todas as entidades da sociedade
civil, que deverão estar inscritas no respectivo Conselho Municipal.

O Conselho Municipal de Assistência Social deve contar com um plenário,
integrado por todos os conselheiros e com uma secretaria executiva. A secretaria
deve ter suas atribuições definidas no Regimento Interno ou delegadas pelo
plenário. Deve acompanhar a execução das deliberações do Conselho e servir
de apoio administrativo às suas atividades.

Conforme a lei que o instituiu, o Conselho Municipal de Assistência Social na
Cidade de São Paulo deve ser composto por nove representantes do poder
público e nove representantes da sociedade civil, escolhidos em foro próprio,
sob a fiscalização do Ministério Público. Entre os representantes da sociedade
civil, três devem ser de usuários ou de organizações de usuários, três das
entidades e organizações de Assistência Social e outros três representantes dos
trabalhadores do setor.

De maneira geral, os conselheiros atuantes no primeiro mandato do COMAS
foram aqueles que participaram ativamente dos fóruns regionais e da cidade. A
primeira gestão do COMAS foi marcada pelas discussões e deliberações com o
objetivo de habilitar o Município. De acordo com a LOAS, a habilitação que
viabiliza o acesso a recursos públicos exige que os Municípios tenham Conselho,
Fundo e Plano Municipal de Assistência Social.
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Expediente
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1. A partir da leitura do texto da cartilha e de seus conhecimentos, faça uma avaliação da Política de

Assistência Social à luz de seu histórico e das propostas atuais. Comente os avanços e identifique os

principais desafios. Que dificuldades vocês percebem na concretização dessas políticas? Como esta

política geral da Assistência Social influencia e atinge as políticas tratadas pelos demais Conselhos?

2. Sintetize o resultado dessa avaliação elaborando textos, cartazes, colagens ou jornal-mural. Esse

material deverá ser apresentado para todos da turma ao final do Módulo 2. Mãos à obra e bom trabalho!

Questões para pensar e fazer
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