
ANEXO II

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Acompanhamento do Plano Plurianual (PPA)  2014/2017

Objetivos: Acompanhar o PPA do município 
Periodicidade: Anual 
Responsabilidade: Conselho Municipal de Assistência Social

 META 1. ASSEGURAR A MATERIALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESCRITAS NO PPA

Ação Estratégia Responsáveis Prazo 
 ACOMPANHAMENTO 

 STATUS 

1.1 Acompanhar
e  monitorar
sistematicament
e  e
continuamente
PPA. 

- solicitar planejamento das ações de 
cada comissão;
- Realizar visita “in loco” nos serviços, 
programas e projetos da rede pública e
privada;
-  Acompanhar o financiamento 
previsto no PPA.

Comissões 
temáticas 
permanente 
do CMAS 

mensal Permanente 

capacitação de conselheiros municipais de Assistência Social 

Objetivos: Capacitar os conselheiros
Periodicidade: Semestral 
Responsabilidade: Secretaria de Desenvolvimento Social/Gestão do trabalho

 META 2. Fortalecer a atuação do Conselho e dos Conselheiros no exercício do controle social na política de Assistência Social  

Ação Estratégia Responsáveis Prazo 
 ACOMPANHAMENTO 



 STATUS 

1.1 Capacitar os
conselheiros
municipais 

-Estimular a reflexão crítica  sobre o papel de ser 
conselheiro na influência e condução das políticas 
públicas;
- Propiciar a compreensão da articulação entre os 
conselhos de políticas públicas;
- Fomentar a compreensão da importância dos 
conselhos enquanto instrumentos relevantes de 
controle social.

SMDS /Secretaria 
Executiva do CMAS

Semestr
al 
(maio e 
outubro)

Prevista 

1.2  –  garantir
participação dos
membros  do
CMAS  em
reuniões,
seminários  e
capacitações
em  outros
municípios  e
Estados. 

- Levantar datas de eventos que serão realizados em 
outros municípios e estados;
- solicitar ao órgão gestor diárias (passagem,estadia e
alimentação) para os membros do conselho, quando 
necessário. 

SMDS /Secretaria 
Executiva do CMAS

Quando 
necessár
io

previsto

Capacitação da instância de controle social do programa bolsa família - ICSBFF

Objetivos: Capacitar os membros da ICSB
Periodicidade:Semestral 
Responsabilidade: Secretaria de Desenvolvimento Social/Gestão do trabalho

 META 3. Fortalecer a atuação da instância o Conselho e dos Conselheiros no exercício do controle social na política de Assistência Social  

Ação Estratégia Responsáveis Prazo 
 ACOMPANHAMENTO 

 STATUS 



1.1  Capacitar  a
instância  

- Propiciar a compreensão do que é o programa para 
melhor fiscalização do Bolsa Família; 
- Criar estratégias de fiscalização no programa bolsa 
família.

SMDS /Secretaria 
Executiva do CMAS

Semestr
al 
(abril)

Prevista 

Conferência Municipal de Assistência Social 

Objetivos: Realizar da VIII Conferência Municipal de Assistência Social 
Periodicidade: bienal 
Responsabilidade: Conselho Municipal de Assistência Social/Secretaria de Desenvolvimento Social

 META 4. Conferir a Politica Municipal de Assistência Social  no município

Ação Estratégia Responsáveis Prazo 
 ACOMPANHAMENTO 

 STATUS 

1.1  Realizar
Conferência 

-Garantir recurso para realizar a conferência;
- Criar a comissão específica para organizar a 
conferência;
- mobilizar a comunidade para participar da 
conferência através das pré conferências.

Comissão temporária 
criada para organização 
da conferência municipal;
- SMDS.

Anual 
(Julho ou
Agosto)

Em andamento 

1.2
acompanhar  a
deliberação  da
última
conferência
municipal 

- Levar ao conhecimento dos conselheiros as 
deliberações da última conferência;
- solicitar do órgão gestor apresentação do que foi 
implementado conforme deliberação da última 
conferência;
- Solicitar explicações sobre a não implementação do 
que foi deliberado na última conferência.

- Mesa diretora/Secretaria
Executiva/comissões 
temáticas

Semestr
al  

Permanente



Audiência Pública 

Objetivos: Realizar Audiência Pública com as entidades privadas inscrita no CMAS
Periodicidade: anual 
Responsabilidade: Conselho Municipal de Assistência Social 

 META 5. Discutir as ações socioassistenciais desenvolvidas pelas entidades privadas

Ação Estratégia Responsáveis Prazo 
 ACOMPANHAMENTO 

 STATUS 

1.1  Realizar
Audiência
Pública

–  Mobilizar  as  entidades  inscritas  no  CMAS para
participarem da audiência publica;
-  Articular com o poder legislativo a realização da
Audiência Pública;
- Definir data;
- Definir tema.

Comissão temática 
permanente de 
Comunicação, articulação 
e   mobilização e 
comissão temática 
permanente de 
documentação e normas.

Anual 
(novembro
)

Previsto

eleição para cargos de vacância 

Objetivos: Realizar eleição para preenchimento dos cargos de vacância do CMAS
Periodicidade: quando necessário 
Responsabilidade: Conselho Municipal de Assistência Social/ Procuradoria Jurídica da Prefeitura 

 META 6. Preencher os cargos de vacância

Ação Estratégia Responsáveis Prazo 
 ACOMPANHAMENTO 

 STATUS 

1.1  Realizar – reunião com a comissão eleitoral para análise do Comissão temporária de 1º Em andamento



eleição edital;
- encaminhamento para a Procuradoria Jurídica da
Prefeitura;
- Publicização;
-  realização  da  assembleia  de  entidades  para
eleição;
- solicitar a portaria de nomeação;
- Posse dos novos membros.

legislação semestre 

ações desenvolvidas pela SMDS

Objetivos: Acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas pelo SMDS
Periodicidade: mensal
Responsabilidade: todos os membros do Conselho Municipal de Assistência Social

 META 7. Assegurar o pleno funcionamento dos serviços socioassistenciais do município 

Ação Estratégia Responsáveis Prazo 
 ACOMPANHAMENTO 

 STATUS 

1.1  Plano  de
reordenament
o  da  rede  de
serviços  de
acolhimento
para  crianças,
adolescentes . 

– Realizar  visitas  “in  loco”  nas  unidades  de
acolhimento  para  crianças  e  adolescentes  do
município;
- Solicitar do órgão gestor apresentação das ações
desenvolvimento conforme descrito no plano.

Comissão temática 
permanente de proteção 
social; Mesa Diretora e 
Secretaria Executiva

Mensal Permanente

1.2
Acompanhar  a
construção
dos  Centros
de  Referência
de Assistência

– Realizar  visitas  “in  loco”  nos  locais,  conforme
aprovado pelo CMAS;
-  Avaliar   e acompanhar compra de material  para
construção  do  prédio,  através  de  empenho,  nota
fiscal e etc. 

Comissão temática 
permanente de 
gerenciamento do fundo 
municipal de Assistência 
Social

Mensal Previsto



Social,  caso o
município  seja
contemplado.

1.4
Acompanhar
os  benefícios
eventuais  no
município  

-  Solicitar  do  órgão  gestor  a  lista  dos  usuários
contemplados pelos benefícios eventuais;
- monitorar a distribuição dos benefícios eventuais
no município;
-  Acompanhar  licitações  referente  a  compras  de
materiais do kit para o auxílio-natalidade, urnas para
auxílio-funeral e etc.

Comissão temática 
permanente de 
gerenciamento do fundo 
municipal de Assistência 
Social e comissão 
temática de proteção 
social

Mensal Permanente

1.3 Fiscalizar a
rede
socioassistenc
ial  pública  e
privada 

– Acompanhar o  planejamento das ações de cada
comissão;
- Realizar visitas “in loco” na rede pública e privada;
-  apresentar  súmulas  das  visitas  em  reuniões
ordinárias. 

Comissão temática 
permanente de proteção 
social e comissão 
permanente de 
documentação e normas 

Mensal Permanente


