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“Só a participação cidadã é capaz 

de mudar o país.” 

 

Herbert José de Sousa (Betinho) 



RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo realizar um debate sobre as possibilidades de controle 

social das políticas públicas, previsto na Constituição de 1988, dando ênfase aos Conselhos de 

Direito e sua realidade no Conselho Municipal de Assistência Social de Rio das Ostras, 

aprofundando sua dinâmica no interior deste espaço, a partir das relações entre conselheiros e 

gestão. Partimos da análise da importância da participação como forma de enfrentamento das 

demandas surgidas, passando por um resgate histórico dos aspectos que proporcionaram a 

ampliação dos direitos na sociedade brasileira, além de um breve debate sobre a atuação dos 

Conselhos de Assistência no país. Abordamos, ainda, temas importantes, como a questão da 

assessoria, no intuito de aperfeiçoar o panorama dentro do Conselho de Rio das Ostras, 

trazendo, por fim, um relato de como se encontra a política de Assistência em vigor no 

município e sua conjuntura e aspectos que interferem em sua efetividade, como a crise 

econômica que o município atravessa e os limites para o exercício profissional do Assistente 

Social, próprios da sociabilidade burguesa. Na tentativa de apreender o objeto estudado foram 

realizadas pesquisas bibliográficas sobre o tema, assim como pesquisas de campo, através da 

metodologia de observação participativa, realizada pelo autor do presente trabalho no interior 

do espaço pesquisado, no qual foi possível compreender que a participação e o controle social 

precisam ser vistos como um direito, e não meros instrumentos para cumprir determinados 

objetivos almejados pela gestão.  

  

 

 

Palavras-Chave: Política de Assistência; Assessoria; Participação; Controle Social; Conselho 

de Assistência Social. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this work is to discuss the possibilities of social control of public policies, as 

set forth in the 1988 Constitution, with emphasis on the Law Councils and their reality in the 

Municipal Council of Social Assistance of Rio das Ostras, deepening their dynamics within 

this Space, from the relations between directors and management. We start from the analysis 

of the importance of participation as a way of coping with the demands that have arisen, going 

through a historical rescue of the aspects that have given rise to the rights in Brazilian society, 

as well as a brief debate on the work of the Councils of Assistance in the country. We also 

address important issues, such as the advisory issue, in order to improve the panorama within 

the Council of Rio das Ostras, bringing, finally, an account of how is the Assistance policy in 

force in the municipality and its conjuncture and Aspects that interfere in its effectiveness, 

such as the economic crisis that the municipality crosses and the limits for the professional 

practice of the Social Worker, typical of bourgeois sociability. In the attempt to apprehend the 

studied object, bibliographical research on the subject was carried out, as well as field 

research, through the participatory observation methodology, carried out by the author of the 

present study within the researched space, in which it was possible to understand that 

participation and Social control need to be seen as a right, and not mere instruments to fulfill 

certain goals pursued by management. 

 

 

Keywords : Assistance Policy; Advisory; Participation; Social Control; Council of Social 

Assistance. 
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INTRODUÇÃO (COM RELATOS DE EXPERIÊNCIA) 

 

“O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 803/03; 

Em observância as regras do Decreto Estadual nº 42.725 de 29 de novembro de 2010 e Resolução SEASDH nº 

340 de 02 de maio de 2011, o Conselho Municipal de Assistência Social, reunido no dia ............. conforme 

reunião ordinária convocada através do Órgão Oficial do Município de Rio das Ostras; Considerando a análise 

de todos os aspectos que envolvem o Demonstrativo Físico-Financeiro para cofinanciamento do Governo do 

Estado – Sistema Único da Assistência Social; Considerando os comentários do gestor; Considerando a análise 

de toda documentação recebida do órgão gestor da assistência social; Considerando a análise da capacidade de 

gestão; Considerando a análise da execução e a aplicação dos recursos financeiros recebidos nas contas do 

Fundo Municipal de Assistência Social; Considerando a qualidade e quantidade dos serviços prestados; 

Considerando a constatação da efetiva existência dos serviços sócio-assistenciais ofertados para a Proteção 

Social Básica CRAS/PAIF e Proteção Social Especial CREAS/PAEFI conforme pactuados no Plano de Ação 

para cofinanciamento do Governo do Estado. Após terem sido prestadas todas as informações, bem como, todos 

os esclarecimentos e tendo este Conselho garantido o alcance e visibilidade no gerenciamento dos recursos e o 

exercício do controle social; Considerando a fiscalização e o acompanhamento regular feito pelo Conselho; 

Considerando que o Gestor assegurou à população, os serviços socioassistenciais cofinanciados; Considerando 

que o CMAS verificou que os serviços foram executados de forma contínua e regular, tendo o município 

garantido a execução de todos os serviços/ações inclusive com recursos próprios, não sofrendo qualquer 

descontinuidade os serviços e ações propostas, o CMAS RESOLVE: Art. 1º - Emitir PARECER FAVORÁVEL 

à aprovação do Demonstrativo Físico-Financeiro para Cofinanciamento do Governo do Estado – Sistema Único 

da Assistência Social do exercício de 2012. Art. 2º - APROVAR o Demonstrativo Físico - Financeiro para 

Cofinanciamento do Governo do Estado – Sistema Único da Assistência Social do exercício de 2012."¹ 
 

Parecer favorável e aprovação: essa tem sido a lógica das reuniões do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Rio das Ostras – RJ (CMAS). Em janeiro de 2014, fui 

indicado para ser conselheiro suplente do Conselho Municipal de Assistência Social de Rio 

das Ostras – CMAS. O que no início foi uma surpresa, no decorrer do tempo começou a me 

trazer indagações importantes que hoje tento, de alguma forma, expor neste trabalho, através 

da minha atuação como conselheiro suplente desde 2014 até hoje. Fui reconduzido para um 

segundo mandato, representando o governamental através da Secretaria de Obras.  

Tudo começou na minha posse para o primeiro biênio 2014/2015. Ao chegar fomos 

muito bem tratados e a fala do então Prefeito Municipal na cerimônia de posse do Conselho 

foi de que a cidade de Rio das Ostras precisava de conselheiros firmes e com capacidade 

crítica, e que estes apresentassem propostas para uma mudança de rumo na área da 

Assistência Social. Aquelas palavras em um primeiro momento deram-me grande fervor de 

começar o meu trabalho, na condição de estudante de Serviço Social da UFF de Rio das 
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Ostras, projetando a possibilidade de com minha atuação, fazer algo para mudar os rumos da 

Assistência Social em nosso município, e, com isso, participar da emancipação de nossos 

usuários. Porém, esse sentimento durou do início da fala do Prefeito até o momento da 

votação para a Presidência e Vice-Presidência do Conselho, no qual práticas arbitrárias 

começaram a vir a tona.  

Desde então, fui fortalecendo a idéia de escrever sobre os Conselhos de Direitos, em 

particular o Conselho de Assistência Social. Meu intuito não é somente fazer a crítica pela 

crítica, mas trazer à tona a importância de uma maior participação da sociedade nos espaços 

de controle social. A intenção é contribuir para a formação de uma nova cultura política, 

fundada na democracia participativa, em que o cidadão realmente tenha a ciência da 

importância de exercer o seu papel de sujeito no planejamento, gestão e controle das políticas 

públicas, trabalhando em favor da aplicação correta e transparente dos impostos arrecadados. 

O intuito é fortalecer este espaço, identificando suas possibilidades e limites para 

efetivação da gestão das políticas através do planejamento e fiscalização da sociedade civil 

organizada, buscando identificar o grau de mobilização e participação social em torno das 

políticas e programas sociais. 

O controle social é entendido como a participação do cidadão na gestão pública; é um 

mecanismo de prevenção da corrupção e fortalecimento da cidadania. Revela-se como 

complemento indispensável ao controle institucional. Para que possamos desempenhá-lo de 

maneira eficaz, é necessário que estejamos mobilizados. 

Para garantir que os recursos públicos sejam, de fato, destinados a atender as 

necessidades da população, a sociedade deve fiscalizar a aplicação deste dinheiro, zelando 

pela sua correta destinação. A sociedade, portanto, deve acompanhar a realização das 

despesas, atenta para que os recursos não sejam desviados ou mal gerenciados. Ou seja, é 

preciso que, além de participar da gestão e do acompanhamento das políticas públicas, a 

sociedade exerça o controle dos recursos públicos, monitorando permanentemente as ações 

governamentais e exigindo o uso adequado dos recursos arrecadados.  

Os conselhos são instância de exercícios da cidadania, que abrem espaço para a 

participação popular na gestão pública. A função fiscalizadora dos conselhos pressupõe o 

acompanhamento e o controle dos atos praticados pelos governantes. Os conselhos foram 

criados para auxiliar a Prefeitura na tarefa de utilizar bem o dinheiro público. 
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A efetividade dos mecanismos de controle social depende essencialmente da 

capacidade de mobilização da sociedade e do seu desejo de contribuir. É de fundamental 

importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão governamental, de 

exercer o controle social da despesa pública. Somente com a participação da sociedade, será 

possível um controle efetivo dos recursos públicos, o que permitirá uma utilização mais 

adequada dos recursos financeiros disponíveis. 

Não basta, porém, projetar idealmente esse receituário social. Nosso empenho no 

presente trabalho é contribuir com as análises e reflexões dos percalços e dificuldades para a 

efetivação de uma cultura participativa, que impulsione as transformações estruturais da 

sociedade brasileira. 

O presente trabalho é produto de um acúmulo teórico que perpassa todas as disciplinas 

do curso, em especial a de Administração e Planejamento em Serviço Social, até as 

experiências vividas durante os meus quase 3 anos como conselheiro municipal de 

Assistência Social de Rio das Ostras. Também me deram base os dois anos de estágio no 

Conselho Tutelar do município, no qual pude relacionar sua estrutura de funcionamento a 

algumas decisões tomadas no âmbito do Conselho de Assistência. 

 

Foi feito uma abordagem sobre a importância da participação e como a mesma é 

historicamente presente na vida social, sendo um mecanismo para enfrentamento dos 

problemas do município no âmbito da Assistência Social. 

Também foi realizado um resgate dos aspectos históricos que levaram a ampliação dos 

direitos na sociedade brasileira, perpassando desde os anos 1930 até os tempos atuais, 

explicitando suas transformações, até a criação da LOAS e do SUAS. Além disso, será feito 

um breve debate sobre a atuação dos Conselhos de Assistência Social no Brasil. 

Posteriormente, entramos no assunto CMAS de Rio das Ostras, trazendo para o 

conhecimento sua lei que dispõe sobre a reestruturação do mesmo, assim como realidades 

vividas no interior do espaço, na experiência como conselheiro suplente. No mesmo capítulo 

foram abordadas algumas possibilidades de enfrentamento quanto a conjuntura atual destes 

espaços de controle social, trazendo temas importantes, como a questão da assessoria. 
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Por final, traremos um panorama da política de Assistência em vigor no município de 

Rio das Ostras, relatando questões como o crescimento populacional, a crise econômica 

vivenciada e a atuação do Assistente Social no espaço da SEMBES, assim como em suas 

unidades, programas e projetos. 
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1 NOTAS SOBRE PARTICIPAÇÃO(ÕES): COMBUSTÍVEL PARA UMA 

DEMOCRATIZAÇÃO EFETIVA  

As pessoas participam em sua família, em sua comunidade, no trabalho, na luta 

política. Nenhum homem é uma ilha e depende uns dos outros. A participação sempre tem 

acompanhado as formas históricas que a vida social foi tomando. Ademais, facilita o 

crescimento da consciência na população e fortalece seu poder de reivindicação. Conseguem-

se resolver problemas que para o indivíduo parecem insolúveis se contar só com as suas 

forças. Garante o controle das autoridades por parte do povo, na busca pelo controle a 

corrupção e o bom uso do dinheiro público. A participação popular mostra-se como caminho 

mais adequado para enfrentar os problemas de uma nação, um Estado ou município. 

A participação é  um recurso cultural-político-econômico indispensável para o ser 

humano afirmar-se a si mesmo e interagir com a natureza. Porém, em determinados 

momentos, não se preocupa com os resultados que alcança ou é usado somente para atingir 

determinados objetivos impostos pela gestão. O homem e a mulher só desenvolverão seu 

potencial pleno em uma sociedade que possibilite, de fato (e não apenas formalmente), a 

participação autônoma. O futuro se dará em uma sociedade participativa. Segundo Juan E. 

Diaz Bordenave: 

......a participação não é somente um instrumento para a 

solução de problemas, mas trata-se sobretudo de uma 

necessidade fundamental do ser humano, como são a 

comida, o sono e a saúde. (BORDENAVE, 1983, p. 16)  

A participação não consiste na recepção passiva dos benefícios da sociedade, mas na 

intervenção ativa para a sua construção. Tem caráter de processo coletivo transformador, se 

incorporando na vida social por direito próprio. Estabelecido constitucionalmente, implica no 

aumento do grau de consciência política dos cidadãos e no reforço do controle popular sobre 

as autoridades. Devemos não só fazer parte dos Conselhos de Direito, das conferências, dos 

fóruns, dentre outras tantas instância de controle democrático, mas tomar parte dos mesmos. 

Passar de uma participação passiva para uma participação ativa, efetiva e engajada. É de suma 

importância também termos o discernimento de como tomarmos parte. Ao longo dos anos, 

principalmente nos tempos atuais, participar da democracia somente nos momentos eleitorais, 

não tem sido satisfatório. Está na ordem do dia, devido a um descontentamento geral quanto a 

assuntos que interessam a muitos e que são decididos por poucos. 
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Uma sociedade participativa seria aquela em que todos os cidadãos têm parte na 

produção, gerência e usufruto das decisões, defendendo interesses comuns, influindo de 

maneira direta nos poderes públicos. A estrutura social influência no processo de participação. 

O fato de nossa sociedade ser um local onde ocorre interesses antagônicos, em que uma 

determinada classe na lógica capitalista exerce poder sobre outras, faz com que esses espaços 

de controle democrático sejam superficiais, pois só há participação de uma maneira concreta, 

quando as partes interessadas encontram condições de isonomia e autonomia. A participação 

não pode ser igualitária e democrática quando a estrutura do poder concentra as decisões 

numa elite que, por si só, é minoritária. 

Dado todo o exposto acima, a participação no mundo atual torna-se essencialmente 

conflituosa. Não podemos fugir à análise da estrutura de poder político-econômico e de sua 

frequente oposição a toda tentativa de participação que coloque em julgamento as classes 

dirigentes e seus privilégios e interesses, contribuindo para uma contínua renovação das 

desigualdades. Daí a importância dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, dos 

professores dos cursos de Serviço Social, estes com uma rica bagagem crítica, fazerem-se 

presentes nestes espaços, em especial o abordado neste trabalho, o Conselho Municipal de 

Assistência Social de Rio das Ostras – RJ. Basta ver o corpo de conselheiros, hoje, do CMAS 

para identificar que na sua maioria, chego ao ponto de dizer que 99%, possuem algum tipo de 

ligação com a gestão, dificultando consideravelmente a atuação dos mesmos na perspectiva de 

emancipação dos usuários, priorizando os interesses dos que mais necessitam desta política. 

Tudo acaba sendo centralizado nas decisões dos gestores, havendo apenas uma breve e 

superficial discussão das propostas apresentadas. 

A participação é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa, e suas diversas 

dinâmicas devem ser compreendidas e dominadas, fazendo-se necessário aprender sua 

estrutura, seus códigos, suas normas. Outro aspecto importante no processo participativo é o 

diálogo. Segundo Juan E. Diaz Bordenave: 

...não significa somente conversa. Significa se colocar no 

lugar do outro para compreender seu ponto de vista; 

respeitar a opinião alheia; aceitar a vitória da maioria; pôr 

em comum as experiências vividas, sejam boas ou ruins; 

partilhar a informação disponível; tolerar longas discussões 

para chegar a um consenso satisfatório para todos. 

(BORDENAVE, 1983, p. 50) 
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A participação envolve, direta ou indiretamente, luta de classes. Hoje o que vemos é 

que não se ensina a participar, e como consequência os cidadãos esperam tudo do 

paternalismo e assistencialismo da gestão, permanecendo desorganizados. Daí a importância 

da participação dos movimentos populares, tendo em vista que sua estrutura 

“microparticipativa” poderia ser a base para uma participação macro, no caso o CMAS e os 

rumos da Política de Assistência Social do município. Transformar a participação simbólica 

de hoje em uma participação real. 

Hoje o que vemos no CMAS é uma participação mínima nas decisões que são 

colocadas, limitando aos conselheiros a somente aprová-las, para garantia do trajeto 

burocrático imposto pela legislação. Na participação real, os membros influenciam nos 

processos da vida institucional, sendo suas contribuições indispensáveis. Por mais que ainda 

seja necessária uma constante capacitação por parte dos conselheiros, esse horizonte é 

possível, e temos como uma possibilidade a participação dos assistentes sociais juntos aos 

mesmos, através da assessoria, conforme atribuição privativa da profissão:  

Prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva de 

fortalecimento do controle democrático e 

ampliação da participação de usuários(as) e 

trabalhadores(as); (CFESS, 2012, p. 13) 

Tudo demanda um certo tipo de organização dos conselheiros, tantos os que compõe o 

governamental como o não-governamental, embora talvez o foco deva ser na população, visto 

que muitos dos conselheiros escolhidos pela Prefeitura acabam estando atrelados a 

determinados interesses da gestão. E esse corpo de conselheiros precisa, em sua grande 

maioria, ter uma opção militante e transformadora. Também é muito importante a informação; 

não há participação popular sem informação qualitativa e abundante sobre os problemas, os 

planos e os recursos públicos. Não há como as propostas chegarem às 15h para serem 

aprovadas até às 17h. É necessário um conhecimento maior sobre o que esta aprovando, e este 

conhecimento não pode ser posterior a proposta ou demanda já aprovada. 

A participação democrática começa quando a população interessada recebe as 

informações, conhecem os canais de reivindicações e são alertados para a forma de acesso a 

esses canais. Um governo democrático, aberto à participação popular, é aquele que informa 

corretamente, sem pressa, ouve cuidadosamente e consulta constantemente a população. A 

qualidade da participação é incrementada quando as pessoas aprendem a organizar e 

coordenar encontros, assembleias e mutirões. Aprendem a formar comissões de trabalho, 
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pesquisar problemas, elaborar relatórios, usar meios e técnicas de comunicação, colocando-os 

a serviços dos interesses da população. Além do mais, é necessário detectar tentativas de 

manipulação, sintomas de paternalismo, superar a demagogia, distinguir a verdadeira 

participação da simples consulta ao conselho para aprovações posteriores que beneficiem 

somente a dinâmica administrativa da Secretaria de Bem Estar Social. 

A participação é um direito e não consiste meramente em um instrumento para 

cumprir certos objetivos. Por isso, deve ser promovida mesmo quando os objetivos não são 

imediatamente atingidos. Um processo de desenvolvimento de uma consciência crítica, que 

colabora com a descentralização do poder, traz à população um sentimento de 

corresponsabilidade no sucesso ou fracasso de determinada demanda institucional. Com a 

prática e a autocrítica, a participação vai se aperfeiçoando, passando de uma parte inicial para 

um processo superior que pode culminar na autogestão. A participação precisa ser organizada, 

sem que gere manipulação, respeitando as diferenças individuais na forma de participar, sem 

exigir comportamentos uniformes. 
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2 A EMERGÊNCIA DOS CONSELHOS DE DIREITOS NO BRASIL: 

CONTRADIÇÕES, POTENCIALIDADES E DESAFIOS 

Abordando os aspectos históricos quanto à ampliação dos direitos na sociedade 

brasileira, logo percebemos que o Brasil possui em sua trajetória a defesa dos mais 

privilegiados em detrimento da camada popular. Do atraso da abolição da escravatura, 

passando pelo coronelismo, clientelismo, várias tentativas de golpe de Estado, culminando na 

ditadura empresarial-militar de 64 a 85 e no recente impeachment ilegal e ilegítimo, os 

privilégios de uma pequena camada de elite e a subalternidade de muitos ficam evidenciadas. 

A construção do direito da Assistência Social é recente. Durante muitos anos a questão 

social esteve ausente das formulações de políticas no país. A posterior análise sobre o 

Conselho Municipal de Rio das Ostras – RJ requer uma retomada quanto a sua origem e 

desenvolvimento.  

 

A participação social nos processos de deliberação das políticas sociais no Brasil vem 

avançando, com muita dificuldade, e de modo não linear, ao longo do tempo e, entre os anos 

de 1930 e 1960, revestiam-se de caráter consultivo. Durante o regime militar, a partir de 1964, 

houve a supressão de qualquer tipo de participação de representantes de trabalhadores em 

órgãos consultivos ou decisórios da previdência social. O poder político, competências e 

recursos financeiros ficavam concentrados nas mãos da União. Tratava-se de uma lógica 

autoritária da administração pública.  

Até a década de 1970, existiram mecanismos de participação institucionalizados na 

área da educação e previdenciária. Os primeiros conselhos municipais de educação foram 

criados durante o Império no Brasil. Eles, no entanto, não tinham um caráter deliberativo ou 

expressiva participação dos usuários, trabalhadores, pais ou alunos. 

 

Nesse período, a Ditadura Empresarial-Militar começa a por em prática um processo 

de “abertura tutelada ou controlada”, para não perder as rédeas sobre a população. Com isso 

foram criadas pelo regime militar, formas de representação e expressão política. 

  

Na década de 1980, os canais de participação crescem, dando lugar a novos atores 

sociais até então ausentes destes espaços. É o período de proliferação de ONGs, associações 

profissionais, entidades de defesa de direitos humanos, entre outros. A crise econômica e 
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fiscal, assim como a perda de legitimidade do regime militar e a predominância da proposta 

liberal no cenário político internacional, fortaleceu projetos que buscavam racionalizar a 

administração pública, reduzir gastos e descentralizar competências, no qual era defendida a 

redução do Estado e a proporção de gastos com a proteção social. Criam-se os Conselhos 

como mecanismos responsáveis pelo exercício do controle social das políticas através de uma 

composição paritária entre representação governamental e não governamental. 

 

Os conselhos gestores de políticas públicas surgiram nos anos 1980 durante o processo 

de redemocratização e foram incorporados pela Constituinte de 1988. Foram concebidos 

como ferramentas importantes para o enfrentamento da tradição patrimonialista e clientelista 

da administração pública brasileira, visando fomentar um papel ativo da sociedade na 

formulação e implementação de políticas públicas. Porém, permanecem alguns problemas e 

desafios, como os corporativismos, a dificuldade de captação de recursos e a falta de 

capacitação de alguns conselheiros, cuja atuação fica comprometida pela falta de 

conhecimento da máquina estatal e dos caminhos para converter leis em políticas públicas. 

Os conselhos reproduzem a lógica da gestão pública que comumente organiza sua 

intervenção sobre problemas pontuais, a partir de políticas setoriais. Os atores sociais que vem 

ocupando a cena pública trazem, muitas vezes, a estes espaços sua visão fragmentada e 

setorizada, ligada a interesses específicos, dificultando a incorporação no debate de uma visão 

articulada da cidade, que reconheça a complexidade da realidade e dos problemas sociais. 

Como esperar que os conselheiros atuem democraticamente se a democracia é uma prática 

estranha no cotidiano? 

Especificamente em relação aos Conselhos da Política de Assistência Social, cabe 

lembrar que esta política, a partir da Constituição de 1988, foi reconhecida como direito de 

toda e qualquer pessoa que dela necessitasse, visto ser componente do sistema de Seguridade 

Social, situado como um dever do Estado, responsável pela Proteção Social, através da 

garantia da provisão das necessidades humanas básicas. Chamada de Constituição Cidadã, a 

mesma conferiu pela primeira vez a condição de política pública à assistência social, 

inserindo-a no mesmo nível da saúde e previdência social, de maneira a formar o tripé da 

seguridade social.  
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Os Conselhos Municipais foram criados, em tese, para realizar o controle democrático 

das políticas públicas e também para defender e lutar pela implementação dos direitos 

humanos no Brasil. Nesse momento histórico, havia um clima de construção democrática 

promovido por intensas lutas sociais. A Constituição de 1988 e suas emendas estabeleceram a 

necessidade de trabalhadores, aposentados, empregadores, comunidades, população, 

sociedade civil e usuários de participarem de órgãos gestores e consultivos em diversas áreas 

da seguridade social e na gestão do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Durante a 

década de 1990, leis complementares e diversas portarias ministeriais criaram conselhos 

integrados por representantes da sociedade civil e dos governos, responsáveis por definir 

políticas setoriais nos níveis federal, estadual e municipal, no qual a descentralização 

favoreceu nas áreas das políticas públicas que conselhos municipais como o de saúde, 

assistência social, de direitos da criança e do adolescente, se consolidassem como instâncias 

responsáveis pela decisão sobre os recursos transferidos da esfera federal para a municipal. 

Foi instituído um arcabouço jurídico que permitiu a consolidação do regime democrático no 

Brasil. Nessa trajetória, buscou-se ampliar o envolvimento dos atores sociais nos processos de 

decisão e implementação das políticas sociais.  

 

Partindo desta perspectiva, 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.  Temas como Saúde, 

Assistência Social e tantos outros passaram a fazer parte do horizonte dos cidadãos brasileiros 

como direitos a serem garantidos pelo Estado. Havia a expectativa de conquista da 

democracia, abrindo a possibilidade da sociedade civil participar das decisões sobre a política 

pública pela sua atuação nos diversos conselhos. Movimentos sociais e, especialmente, 

organizações não governamentais (ONGs) passam a atuar na implementação de projetos 

sociais de diversos conteúdos. Diante da chamada “crise do Estado”, a participação social na 

execução de políticas sociais foi reforçada, fortalecendo um projeto de reforma do Estado que 

buscava uma nova forma de ação pública, transferindo para a sociedade a execução de um 

conjunto de ações sociais, em uma lógica de um “Estado mínimo” quanto aos assuntos 

referente à proteção social. 

Apesar de não representar todo o avanço esperado na garantia de direitos, um fato 

importante foi a aprovação da Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), que criou conselhos nas três esferas de governo e estabeleceu sua composição e 
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competências. Esta estabelecia normas e critérios para a organização da assistência social, 

vista como um direito. A normatização federal da assistência social veio acentuar uma 

tendência, com entidades e organizações de assistência tendo que se credenciar junto aos 

conselhos para receberem recursos financeiros e isenções fiscais, cujas fiscalizações eram 

feitas por esses mesmos conselhos. Após a promulgação da LOAS foi desencadeado o 

processo de descentralização político-administrativa da assistência social, provocando a 

realização de Conferências e organizando os Conselhos em todo o país. Este processo 

continuou enfrentando muitas dificuldades advindas da forte tradição assistencialista e da 

idéia de que as políticas sociais deveriam ser executadas conforme as possibilidades do 

governo, além do retrocesso da participação popular, tendo em vista a diminuição de 

intensidade e alcance das mobilizações populares e o enfraquecimento dos sindicatos 

perpetrados pela reestruturação produtiva e pela implementação do neoliberalismo no país. 

A instalação dos Conselhos Municipais foi resultado de múltiplos interesses, incluindo 

desde o trabalho de assistentes sociais desejosos de avançar na democratização da política até 

gestores movidos apenas pelo desejo de obtenção de verbas, já que o repasse das mesmas 

ficou condicionado a sua criação e instalação, juntamente com a existência do Fundo de 

Assistência Social e do Plano de Assistência Social. A instalação dos Conselhos, então, foi 

agilizada em quase todos os municípios brasileiros, por ordem do gestor, como algo de cima 

para baixo e sob o comando dos representantes do Poder Público, o que acaba por trazer 

aspectos negativos na relação entre o colegiado e o Executivo.  

 

Esse arcabouço legal vem sendo aprimorado desde 2003, a partir da definição do 

governo de estabelecer uma rede de proteção e promoção social, de modo a cumprir as 

determinações legais. Dentre as iniciativas, destacamos a implementação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), em 2005, conforme determinações da LOAS e da Política 

Nacional de Assistência Social. O mesmo trata-se de um mecanismo que permite interromper 

a fragmentação que até então marcou os programas do setor e instituir, efetivamente, as 

políticas públicas da área e a transformação efetiva da assistência em direito. 

 

Em 2005, houve mais um passo importante para a materialização de uma nova 

política, com a aprovação da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social (NOB/SUAS), que disciplina a gestão pública da Política de Assistência Social, 

afirmando o seu caráter não contributivo e universal dentro do sistema de proteção social, o 
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modo de gestão compartilhada entre as diferentes instâncias federativas, e o caráter 

democrático e participativo de gestão e de controle social. 

 

Toda exposição histórica referenciada, nos traz diversos desafios na perspectiva de 

estabelecer possibilidades para que a teoria seja colocada em prática, enfraquecendo esta 

dicotomia e criando condições objetivas para a participação ativa e incisiva dos usuários, 

favorecendo o desenvolvimento de uma consciência crítica e de sua própria concepção sobre 

as políticas públicas, permitindo-lhes participar autonomamente do Conselho Municipal de 

Assistência de Rio das Ostras – RJ.  

 

Na VII Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no ano de 2009, em 

Brasília – DF, foram aprovadas propostas para o reforço do controle social na Política de 

Assistência Social. Dentre estas existem várias associadas ao reforço e consolidação dos 

Conselhos. Foi reconhecida a necessidade dos órgãos gestores zelarem pelo funcionamento 

dos Conselhos conforme previsão da lei, assim como garantir as condições necessárias no que 

se refere à assessoria técnica, ao local de funcionamento, à infraestrutura material e 

financeira, ao apoio logístico e operacional, à capacitação continuada dos conselheiros e à 

organização de processos eleitorais periódicos, com ampla divulgação e incentivo ao 

aprimoramento da participação dos usuários. 

 

Os conselheiros são podem ser considerados como auxiliares do gestor, seguindo suas 

orientações. A subordinação dos mesmos impede a concretização do sistema descentralizado 

e participativo, que supõe uma relação de diálogo baseada na autonomia e na capacidade de 

expressão e argumentação de diferentes interesses. A garantia de apoio logístico aos 

Conselhos, oferecida pelos órgãos gestores, não pode implicar em um vínculo de 

subordinação. É fundamental, embora todos os limites e persuasões presentes na gestão 

pública, que os assistentes sociais reflitam sobre a importância de suas participações neste 

processo na busca por garantir o desenvolvimento da autonomia dos usuários e considerá-los 

como protagonistas no processo de gestão e de execução. 

 

O artigo 5º do Código de Ética destaca como deveres do assistente social nas suas 

relações com os usuários:  
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a) contribuir para a viabilização da participação efetiva da 

população usuária nas decisões institucionais; c) 

democratizar as informações e o acesso aos programas 

disponíveis no espaço institucional, como um dos 

mecanismos indispensáveis à participação dos usuários; g) 

contribuir para a criação de mecanismos que venham 

desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de 

agilizar e melhorar os serviços prestados (CRESS, 2009, p. 

30). 

 

Os órgãos participativos estão abertos à expressão e defesa de interesses particulares 

ou corporativos, o que transforma esses espaços em locais de negociação e conflito. Apesar 

das limitações e das dificuldades enfrentadas, é necessário valorizar estes espaços que foram 

resultados de muita luta e resistência dos movimentos populares e da sociedade civil. Suas 

atividades não podem se resumir ao encaminhamento de documentação burocrática ou acesso 

a verbas federais. Os conselheiros não podem ficar apenas a serviço do órgão gestor, 

aprovando toda e qualquer documentação que lhe for encaminhada. É preciso dar uma basta 

ao corporativismo, à acomodação e a conformidade, no qual questionar, por exemplo, a 

qualidade de serviços prestados está fora de questão. 
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3 BREVES TÓPICOS SOBRE A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL NO PAÍS 

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) participa da gestão e da 

formulação das políticas assistenciais, sendo órgão de deliberação que introduz no processo 

decisório uma lógica baseada no compartilhamento e na negociação. O projeto se reproduz 

nos demais níveis de governo, os quais desenvolvem o modelo por meio dos conselhos 

estaduais e municipais. Esses movimentos são seguidos por conferências nacionais e fóruns 

organizados por diversos atores. 

A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (Lei 8.742/93) define, em seu artigo 18, 

as competências do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e, no inciso V, dispõe 

que compete a este Conselho zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo 

de assistência social (Sistema Único da Assistência Social - SUAS). Dentre as principais 

ações esta a Resolução CNAS nº 237/2006, que remete sobre a estruturação, reformulação e 

funcionamento dos Conselhos de Assistência Social. 

Do papel a ser exercido pelos conselhos destacamos: 

• Controle: exercer o acompanhamento e a avaliação da execução das ações, seu desempenho 

e a gestão dos recursos;  

• Deliberação/regulação: estabelecer, por meio de resoluções, as ações da assistência social, 

contribuindo para a continuação do processo de implantação do SUAS e da PNAS;  

• Acompanhamento e avaliação: das atividades e os serviços prestados pelas entidades e 

organizações de assistência social, públicas e privadas. 

Segundo as Orientações Gerais do Conselho Nacional de Assistência Social para 

adequação da lei de criação dos Conselhos às normativas vigentes ao exercício do controle 

social no SUAS, os Conselhos de Assistência Social têm como principais atribuições (2010, 

p. 8 – 9): 

I - aprovar a política de assistência social, elaborada em consonância com as diretrizes 

estabelecidas pelas conferências;  

II - convocar as conferências de assistência social em sua esfera de governo e acompanhar a 

execução de suas deliberações;  
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III - aprovar o plano de assistência social elaborado pelo órgão gestor da política de 

assistência social;  

IV - aprovar o plano de capacitação, elaborado pelo órgão gestor;  

V - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família (PBF); 

VI - fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do 

Programa Bolsa Família – IGD PBF e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único 

de Assistência Social – IGDSUAS;  

VII - planejar e deliberar sobre os gastos de no mínimo 3% (três por cento) dos recursos do 

IGD PBF e do IGDSUAS destinados ao desenvolvimento das atividades do conselho;  

VIII – participar da elaboração e aprovar as propostas de Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual no que se refere à assistência social, bem como 

o planejamento e a aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social, nas suas 

respectivas esferas de governo, tanto os recursos próprios quanto os oriundos de outros entes 

federativos, alocados nos respectivos fundos de assistência social;  

IX - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o 

desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS;  

X - aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os 

parâmetros adotados na LOAS;  

XI - aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, 

objetos de cofinanciamento;  

XII - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em seu âmbito de 

competência;  

XIII - deliberar sobre planos de providência e planos de apoio à gestão descentralizada;  

XIV - normatizar as ações e regular a prestação de serviços públicos estatais e não estatais no 

campo da assistência social, em consonância com as normas nacionais;  

XV – inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, bem como os 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, conforme parâmetros e 

procedimentos nacionalmente estabelecidos.  
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XVI - estabelecer mecanismos de articulação permanente com os demais conselhos de 

políticas públicas e de defesa e garantia de direitos;  

XVII - estimular e acompanhar a criação de espaços de participação popular no SUAS; 

XVIII - elaborar, aprovar e divulgar seu regimento interno, tendo como conteúdo mínimo:  

a) competências do Conselho; b) atribuições da Secretaria Executiva, Presidência, Vice-

Presidência e Mesa Diretora; c) criação, composição e funcionamento de comissões temáticas 

e de grupos de trabalho permanentes ou temporários; d) processo eletivo para escolha do 

conselheiro-presidente e vice-presidente; e) processo de eleição dos conselheiros 

representantes da sociedade civil, conforme prevista na legislação; f) definição de quórum 

para deliberações e sua aplicabilidade; g) direitos e deveres dos conselheiros; h) trâmites e 

hipóteses para substituição de conselheiros e perda de mandatos; i) periodicidade das reuniões 

ordinárias do plenário e das comissões e os casos de admissão de convocação extraordinária; 

j) casos de substituição por impedimento ou vacância do conselheiro titular; k) procedimento 

adotado para acompanhar, registrar e publicar as decisões das plenárias. 

Os conselheiros são nomeados por ato do titular do Poder Executivo local, ou seja, do 

governador no caso dos conselhos estaduais e do Distrito Federal e, nos conselhos municipais, 

pelo prefeito.  

O SUAS define e organiza os elementos fundamentais para a execução da política de 

assistência social, através de normas nos padrões dos serviços e na sua nomenclatura, assim 

como na rede sócio-assistencial, na qualidade do atendimento, nos indicadores sociais, além 

do Controle Social.  

Conforme já registrado, os conselhos de assistência social devem estimular o 

protagonismo coletivo da população usuária dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais, criando mecanismos para cumprir tal objetivo. Os participantes não devem 

ser apenas ouvintes, mas precisam ter espaço para questionar, dar opiniões e buscar 

informações sobre os temas. A lógica da caridade e ajuda que ainda perpassa grande parte do 

trabalho profissional faz com que tenhamos usuários tutelados pelos benefícios sociais que os 

assistem. Além disso, hoje o que vemos é uma população usuária e conselheiros com baixo 

nível de atuação propositiva. Necessitamos urgentemente de um amplo processo de 



28 

 

 

capacitação, que envolva esses atores da política de assistência social, resgatando a 

participação dos mesmos. 

O trabalho é árduo e vários são os impasses, dada a fragilidade das lutas empreendidas 

pela sociedade civil em defesa das políticas públicas, seja nos espaços de controle 

democrático, como em outras esferas e movimentos sociais organizados, transformando em 

muitos casos os conselhos em meras estruturas de aprovação de políticas sociais. 

Para Maria Inês Bravo:  

.......os conselhos apontam para dificuldades como: 

o desrespeito do poder público pelas deliberações dos 

conselhos e conferências; a falta de conhecimento da 

sociedade civil organizada sobre os conselhos; a ausência 

de articulação mais efetiva dos conselheiros com suas 

bases; a dificuldade dos conselheiros interferirem na 

dinâmica dos conselhos; a chantagem institucional do Poder 

Executivo, alegando que, caso as propostas apresentadas 

sejam questionadas pelos conselheiros, irá trazer prejuízos 

para a população. (BRAVO, 2001 e 2006) 

Os conselhos podem legitimar a dominação ou se tornarem espaços de ampliação da 

democracia. Uma participação efetiva dos sujeitos sociais nestes espaços democráticos só se 

dará mediante um amplo trabalho de capacitação, para que ocorra uma intervenção 

qualificada e propositiva, de forma que sejam exigidos direitos, aumentando a pressão sobre o 

poder público. Faz-se necessário garantir a sintonia entre o conselho e os interesses sociais, já 

que em alguns casos ocorre um distanciamento do conselho em relação às necessidades da 

população usuária. 

Um outro ponto importante a ser considerado diz respeito à permanência de relações 

clientelistas e oportunistas entre Poder público e entidades voltadas ao exercício da 

assistência. Em muitas ocasiões, tais entidades buscam o conselho na tentativa de 

conseguirem recursos para financiarem suas atividades, apresentando, com isso, uma 

participação muito tímida nos espaços de deliberação sobre as políticas municipais. 

Quanto aos profissionais da Assistência Social, vemos alguns aspectos como: pouca 

mobilização das entidades ou sindicatos para participar do Conselho, desconhecimento deste 

espaço, indicação dos representantes pelo poder público e representantes com cargos 

comissionados. Além disso, o corpo do Conselho não é formado por trabalhadores da 

Assistência Social. 
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Para Maria Valéria da Costa Correa, o assistente social pode se relacionar com o 

controle social em duas dimensões:  

........primeira, como profissão auxiliar ao controle 

social, visto como um meio utilizado pelo Estado para a 

manutenção do consenso e da ordem, necessário à 

reprodução social capitalista. Segundo, como profissão que 

pode contribuir para o exercício do controle dos setores 

populares das ações do Estado, para que elas atendam aos 

interesses da maioria da população. Isso tem se tornado um 

desafio, tendo em vista o panorama atual das políticas 

públicas. (CORREA, 2005) 

Os Conselhos são espaços tensos onde diferentes interesses estão em disputas. Devem 

ser visualizados como local do fazer político e como um espaço contraditório. Porém existe a 

visão de ser um espaço de consenso, no qual existe uma aliança entre sociedade civil e 

Estado, própria da lógica liberal. 

Voltando a Maria Inês Bravo, a mesma nos recorda que os assistentes sociais podem 

ter uma dupla inserção nesses espaços de controle democrático:  

......uma essencialmente política, quando 

participam enquanto conselheiros, e outra que caracteriza 

um novo espaço sócio-ocupacional, quando desenvolvem 

ações de assessoria aos conselhos ou a alguns de seus 

segmentos (usuários, trabalhadores e poder público). Pensar 

o trabalho profissional dos assistentes sociais nessas 

instâncias supõe uma dupla dimensão: analisar o controle 

democrático no contexto macrossocietário, que vem 

alterando as políticas sociais com retração dos direitos 

sociais, e as respostas técnico-profissionais e ético-políticas 

dos agentes profissionais. (BRAVO, 2001) 

O vínculo empregatício precário também é um fator importante. Em geral, os 

assistentes sociais são pessoas contratadas, de modo que a autonomia destes profissionais fica 

comprometida diante do risco iminente da perda do emprego, tornando-se alvos fáceis dos 

“jogos” políticos. De quatro em quatro anos, a Assistência Social e seus usuários vivem uma 

instabilidade, produto do calendário eleitoral. Ocorre uma tendência personalista e 

patrimonialista no modelo de gestão em curso, que mantém uma relação de tensão com os 

assistentes sociais, onde estes são fundamentalmente reduzidos a uma função executiva, com 

pouco ou nenhum grau de incidência sobre o planejamento e avaliação das políticas e 

programas. Um modelo de gestão que, demandando uma atitude de passividade dos seus 

profissionais, pode estar utilizando da fragilidade do vínculo empregatício em prol de práticas 

clientelistas. 
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Os profissionais adeptos do projeto ético-político da profissão precisam qualificar suas 

ações, a fim de contribuírem para a ampliação de uma cultura política crítica e democrática.  

Marilda Iamamoto destaca a importância da ação profissional dos assistentes sociais 

nos conselhos de direito:  

Trata-se de reassumir o trabalho de base, de 

educação, de mobilização e organização popular, que 

parece ter sido submerso do debate teórico-profissional 

frente ao refluxo dos movimentos sociais. É necessária uma 

releitura crítica da tradição profissional do Serviço Social, 

reapropriando-se das conquistas e habilitações perdidas no 

tempo e, ao mesmo tempo, superando-as de modo a 

adequar a condução do trabalho profissional aos novos 

desafios do presente. (IAMAMOTO, 2002) 
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_______________________________ 

² Disponível em: <http://www.riodasostras.rj.gov.br/download/jornal-oficial/files/797.pdf>. Acessado em: 

27/06/2016 

4 ANALISANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO 

DAS OSTRAS 

No dia 17 de junho de 2016, foi publicado no Jornal Oficial 797/2016², pelo Prefeito 

Municipal de Rio das Ostras, a lei nº 1940/2016, que dispõe sobre a reestruturação do 

Conselho Municipal de Assistência Social de Rio das Ostras, revogando as leis anteriores, 

conforme transcrito abaixo: 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais: Faço saber que a Câmara Municipal APROVA e eu SANCIONO a 

seguinte: 

Art. 1º - Fica reestruturado o Conselho Municipal de Assistência Social de Rio das Ostras – 

CMAS, nos termos da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, instância municipal 

do sistema descentralizado e participativo da assistência Social, de caráter permanente, de 

composição paritária entre governo e sociedade civil. 

Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social, respeitadas as competências 

e atribuições dos poderes públicos, estabelecidos na legislação superior, na Lei Orgânica 

municipal e na legislação ordinária federal: 

I. elaborar seu Regimento Interno, o conjunto de normas administrativas definidas pelo 

Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento; 

II. aprovar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em consonância com a 

Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS - Sistema Único de 

Assistência Social, e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social, 

podendo contribuir nos diferentes estágios de sua formulação; 

III. convocar, num processo articulado com a Conferência Nacional, as Conferências de 

Assistência Social na respectiva esfera de governo, bem como aprovar as normas de 

funcionamento das mesmas e constituir a comissão organizadora e o respectivo Regimento 

Interno; 

IV. encaminhar as deliberações da conferência aos órgãos competentes e monitorar seus 

desdobramentos; 



32 

 

 

V. acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o 

desempenho dos benefícios, rendas, serviços socioassistenciais, programas e projetos 

aprovados nas Políticas de Assistência Social Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais; 

VI. normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no 

campo da assistência social, exercendo essas funções num relacionamento ativo e dinâmico 

com os órgãos gestores, resguardando-se as respectivas competências; 

VII. 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); 

VIII. zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades no âmbito das três 

esferas de governo e efetiva participação dos segmentos de representação dos conselhos; 

IX. aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações de 

assistência social, nas suas respectivas esferas de governo, tanto os recursos próprios quanto 

os oriundos de outras esferas de governo, alocados nos respectivos fundos de assistência 

social; 

X. aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na LOAS 

e explicitar os indicadores de acompanhamento; 

XI. propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de programas, 

projetos, benefícios, rendas e serviços; 

XII. inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social no município; 

XIII. informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição de entidades e organizações de 

assistência social, a fim de que este adote as medidas cabíveis; 

XIV. acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas nacional, estadual, do 

Distrito Federal e municipal, efetivado na Comissão Intergestores Tripartite - CIT e Comissão 

Intergestores Bipartite - CIB, estabelecido na NOB/SUAS; 

XV.    divulgar e promover a defesa dos direitos sócio-assistenciais; 
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XVI. acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas 

legais. 

Art. 3º. O mandato dos conselheiros terá duração de dois anos, podendo ser reconduzido uma 

única vez, por igual período, podendo ser substituído, a qualquer tempo, a critério da sua 

representação. 

Art. 4º. Fica vedada a participação de representantes do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário no Conselho Municipal de Assistência Social, sob pena de incompatibilidade de 

poderes. 

Art. 5º. A representação de servidores públicos no Conselho Municipal de Assistência Social, 

investidos em cargos de confiança ou de direção, na esfera pública, fica restrita apenas à parte 

governamental; 

Art. 6º - Os conselheiros candidatos a cargos eletivos deverão se afastar suas funções no 

Conselho até a decisão do pleito. 

Art. 7º. Os conselheiros não receberão qualquer remuneração por sua participação no 

Colegiado e seus serviços prestados serão considerados, para todos os efeitos, como de 

interesse público e relevante valor social. 

Art. 8º - O Conselho Municipal de Assistência Social, será composto paritariamente, por 10 

(dez) membros titulares, sendo 05 (cinco) indicados pelo chefe do poder executivo e outros 05 

(cinco) pelas entidades e organizações de assistência social, entidades de trabalhadores do 

setor e representantes dos usuários da assistência social. 

§ 1º - dentre os membros indicados pelo chefe do executivo, 04 (quatro) serão 

obrigatoriamente representantes das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Bem-Estar 

Social e Planejamento. 

§ 2º - Os Conselheiros representantes da sociedade civil serão escolhidos em fórum próprio, 

coordenado pela sociedade civil, tendo como candidatos e/ou eleitores: 

I - entidades e organizações de assistência social; 

II - entidades de trabalhadores do setor; 

III - representantes dos usuários da assistência social. 
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§ 3º - Os Conselheiros representantes dos usuários da assistência social serão escolhidos em 

fórum próprio, tendo como candidatos e/ou eleitores: 

I – usuários da Assistência Social devidamente inscritos nos programas e projetos sociais da 

Secretaria de Bem Estar Social, e devidamente inscritos nos programas e projetos sociais das 

entidades e organizações de assistência social, regularmente inscritas no Conselho Municipal 

de Assistência Social; 

Art. 9º - O Plenário reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês, por convocação do 

Presidente ou da maioria simples dos seus membros e, extraordinariamente, sempre que 

necessário, por convocação do Prefeito ou do Secretário de Bem-Estar Social. 

Art. 10. O Conselho Municipal de Assistência Social terá uma Secretaria Executiva com 

assessoria técnica. 

§ 1º A Secretaria Executiva deverá ser a unidade de apoio ao funcionamento do Conselho 

Municipal de Assistência Social, para assessorar suas reuniões e divulgar suas deliberações, 

devendo contar com pessoal técnico-administrativo; 

§ 2º A Secretaria Executiva subsidiará o Plenário com assessoria técnica; 

Art. 11. O Conselho poderá criar Comissões Temáticas de Política, Financiamento e de 

Normas da Assistência Social, entre outras, de caráter permanente; e de Grupos de Trabalho, 

de caráter temporário, para atender a uma necessidade pontual, ambos formados por 

conselheiros. 

Art. 12. O Conselho deverá, no início de cada nova gestão, realizar o Planejamento 

Estratégico, com o objetivo de definir metas, ações e estratégias e prazos, envolvendo todos 

os conselheiros, titulares e suplentes, e os técnicos do Conselho. 

Art. 13. O Conselho deverá criar ações de capacitação dos conselheiros por meio de palestras, 

fóruns ou cursos, visando o fortalecimento e a qualificação de seus espaços de articulação, 

negociação e deliberação, com o apoio da Secretaria de Bem-Estar Social que deverá prever 

recursos no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social. 

Art. 14. O Conselho deverá estar atento à interface das políticas sociais, de forma a propiciar 

significativos avanços, tais como: 

I. ampliação do universo de atenção para os segmentos excluídos e vulnerabilizados; 
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II. demanda e execução de ações próprias focadas nos destinatários em articulação com 

outras políticas públicas; 

III. articulação das ações e otimização dos recursos, evitando-se a superposição de ações e 

facilitando a interlocução com a sociedade; 

IV. racionalização dos eventos dos Conselhos, de maneira a garantir a participação dos 

conselheiros; 

V. garantia da construção de uma política pública efetiva. 

Art. 15. A Secretaria de Bem-Estar Social deverá prover a infra-estrutura necessária para o 

funcionamento do CMAS, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, e arcando 

com despesas, dentre outras, de passagens, translados, alimentação, hospedagem dos 

conselheiros, tanto do governo quanto da sociedade civil, quando estiverem no exercício de 

suas atribuições, em deslocamentos para outras localidades. 

Art. 16. Para o bom desempenho do Conselho, compete aos conselheiros que: 

I. sejam assíduos às reuniões; 

II. participem ativamente das atividades do Conselho; 

III. colaborem no aprofundamento das discussões para auxiliar nas decisões do Colegiado; 

IV. divulguem as discussões e as decisões do Conselho nas instituições que representam e 

em outros espaços; 

V. contribuam com experiências de seus respectivos segmentos, com vistas ao 

fortalecimento da Assistência Social; 

VI. mantenham-se atualizados em assuntos referentes à área de assistência social, 

indicadores sócio-econômicos do País, políticas públicas, orçamento, financiamento, 

demandas da sociedade, considerando as especificidades de cada região do País; 

VII. colaborem com o Conselho no exercício do controle social; 

VIII. atuem, articuladamente, com o seu suplente e em sintonia com a sua entidade; 

IX. desenvolvam habilidades de negociação e prática de gestão intergovernamental; 
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X. estudem e conheçam a legislação da Política de Assistência Social; 

XI. aprofundem o conhecimento e o acesso a informações referentes à conjuntura nacional 

e internacional relativa à política social; 

XVII. mantenham-se atualizados a respeito do custo real dos serviços e programas de 

assistência social e dos indicadores sócioeconômicos da população, que demandam esses 

serviços, para então argumentar, adequadamente, as questões de orçamento e co-

financiamento; 

XVIII. busquem aprimorar o conhecimento in loco da rede pública e privada prestadora de 

serviços sócio-assistenciais; 

XIX. mantenham-se atualizados sobre o fenômeno da exclusão social, sua origem estrutural 

e nacional, para poderem contribuir com a construção da cidadania e no combate à pobreza e 

à desigualdade social; 

XV. acompanhem, permanentemente, as atividades desenvolvidas pelas entidades e 

organizações de assistência social, para assegurar a qualidade dos serviços oferecidos aos 

beneficiários das ações de assistência social. 

Art. 17. Ressalta-se que os conselheiros desempenham função de agentes públicos, conforme 

a Lei 8.429/92, isto é, são todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no 

artigo1º da referida Lei. 

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis 803/2003 e 

1019/2006. 

Hoje, o que vemos, trazendo para a realidade do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Rio das Ostras, é um conselho que muitas vezes funciona no sentido de um mero 

cumprimento formal de ritos para acessar recursos. Conforme o art. 30 da LOAS, é condição 

para o repasse dos recursos da assistência social aos Municípios, Estados e Distrito Federal a 

efetiva instituição e funcionamento de:  

I – Conselhos de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;  

II - Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos;  
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III – Plano de Assistência Social. 

Conforme registrei na introdução, em janeiro de 2014 fui indicado para ser conselheiro 

suplente do Conselho Municipal de Assistência Social de Rio das Ostras – CMAS. Uma 

semana depois, ocorreu uma reunião destinada à votação para a Presidência e Vice-

Presidência do Conselho. Na ocasião, lamentavelmente, a Secretária de Bem Estar Social 

cochichou junto ao meu ouvido em quem eu deveria votar. A pessoa em questão, embora 

representante não-governamental, era para minha surpresa irmã de um então Secretário 

Municipal e futuro Vereador, aliado do governo. A então candidata foi eleita com a maioria 

dos votos.  

Na semana seguinte, na 2ª reunião ordinária do conselho, durante a apresentação dos 

gastos da Secretaria de Bem Estar Social para os próximos dois anos, 2014 e 2015, foi em um 

determinado momento apresentado a renovação do contrato do espaço do Conselho Tutelar do 

município. Ora, fui estagiário do Conselho Tutelar durante os anos de 2012 e 2013, e já nesta 

época o espaço não atendia certos requisitos, como os estabelecidos na resolução 493/2006: 

Art. 1º - É condição essencial, portanto obrigatória, 

para a realização e execução de qualquer 

atendimento ao usuário do Serviço Social a 

existência de espaço físico, nas condições que esta 

Resolução estabelecer. 

Art. 2º - O local de atendimento destinado ao 

assistente social deve ser dotado de espaço 

suficiente, para abordagens individuais ou 

coletivas, conforme as características dos serviços 

prestados, e deve possuir e garantir as seguintes 

características físicas: 

b - recursos que garantam a privacidade do usuário 

naquilo que for revelado durante o processo de 

intervenção profissional;  

d - espaço adequado para colocação de arquivos 

para a adequada guarda de material técnico de 

caráter reservado.  

Propus, então, que seria muito receoso em 2014 renovar o aluguel com este espaço por 

mais dois anos. Silêncio na sala de reunião, e logo em seguinte a fala da Presidência do 

Conselho lamentando a minha colocação. Logo depois a Secretaria de Bem Estar Social 

cortou a minha fala dizendo que estava providenciando a locação para um espaço maior. O 

mal estar estava gerado, e durante o resto da reunião e nas seguintes fui alvo de olhares e 

indagações como: “Você faz Serviço Social na UFF!” 
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A verdade é que mais para frente vim a descobrir que o espaço alugado do Conselho 

Tutelar pertence a uma grande construtora da cidade. Hoje, 08 de junho de 2016, mais de dois 

anos e meio depois do acontecido, o Conselho Tutelar não só continua no mesmo local, como 

teve o contrato renovado até o final deste ano. 

Nem tudo se toma conhecimento dentro do CMAS, tendo em vista que tudo é passado 

muito rápido, além de serem muitas pautas dentro de uma mesma reunião, o que torna as 

apresentações orçamentárias exaustivas, facilitando a pouca apreensão por parte do corpo do 

conselho, além da pouca capacitação dos mesmos quanto aos termos técnicos que são 

abordados.  

Durante um curso de capacitação que tivemos em 04 de junho de 2014, chamado 

“Olho Vivo no Dinheiro Público”, oferecido pela Controladoria Geral da União – CGU, 

houve discussões entre o Presidente do Fundo da Assistência Social e a palestrante do curso, 

no qual esta passava de maneira correta as orientações e o Presidente do Fundo tentava a todo 

instante mostrar a quem estava no local que a Secretaria de Bem Estar Social era um exemplo 

em prestação de contas à sociedade riostrense, criando mal estar e contradições dentro da 

dinâmica do curso. O objetivo da capacitação era justamente estimular a participação popular 

na gestão dos recursos públicos e mobilizar os cidadãos a atuarem como “auditores sociais”, 

utilizando-se de instrumentos de controle social. Orientava, assim, a sociedade civil 

organizada sobre a importância da transparência na administração pública, buscando 

promover a participação do cidadão na prevenção e no combate à corrupção. 

Além disso, visitas institucionais foram feitas por nós conselheiros, como na Casa da 

Criança do bairro Liberdade, onde foram encontrados diversos problemas como: Lâmpadas 

precisando de manutenção, arquivos danificados, entupimento da caixa de gordura e da fossa, 

janelas quebradas, ventiladores com defeitos, grades enferrujadas. Todavia, os conselheiros 

não tiveram um retorno das providências tomadas. 

Durante a reeleição dos conselheiros para o Biênio 2016/2017, em 18 de janeiro de 

2016, tudo se repetiu. A eleição para presidência e vice-presidência do Conselho já estava 

combinada, e novamente a Secretária de Bem Estar Social veio ao pé do ouvido de cada 

conselheiro para indicar em que deveríamos votar, já não para a minha surpresa.  

Não estamos promovendo nenhum julgamento subjetivo. Objetivamos apenas destacar 

práticas inaceitáveis como a seguinte: quando as situações chegam para serem apreciadas 
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pelos conselheiros, vemos que tudo já foi definido anteriormente, cabendo somente 

aprovarmos, não havendo espaço para nenhuma análise concreta sobre os assuntos em pauta. 

Em vários momentos a reunião é interrompida pela Secretária, para falar sobre a política que 

está sendo abordada, dando ênfase na idolatria das ações sociais feitas pela Secretaria, no qual 

o que vemos são aplausos, até o ponto de pessoas se emocionarem com o que está sendo 

apresentado. Todo exposto converge para conselheiros com baixa qualificação, ocasionando 

numa participação subserviente, deslocada de uma perspectiva de totalidade e criticidade na 

apreensão dos assuntos abordados, acabando por reproduzir o ideário dominante. 

Em 13 de abril de 2016, durante a apresentação da Revisão do Plano Municipal de 

Assistência Social, que deveria ser aprovada pelo Conselho, o discurso era de que 90% das 

ações haviam sido feitas. Porém, durante toda apresentação o que mais víamos era a frase: 

“Não foi realizada em virtude do contingenciamento de despesas.” O mesmo foi estabelecido 

pelo Prefeito Municipal, em virtude da crise econômica no país e a queda nos repasses dos 

royalties.  

Alguns conselheiros, como eu, e a Assistente Social da Pestalozzi, solicitaram que 

mandassem para o nosso e-mail o Plano de Ação para Confinanciamento do Estado – SUAS – 

2016, para que pudéssemos analisar em conjunto e na próxima reunião aprovarmos. A 

proposta não foi aceita, e tudo foi aprovado na hora mesmo. Até hoje, desde 13 de abril de 

2016, estamos esperando o mesmo ser encaminhado para o nosso e-mail para, pelo menos, 

darmos uma olhada mais profunda no que aprovamos, tendo em vista que na reunião não 

ficou claro.  

Na reunião de 24 de maio de 2016, aprovamos o Plano de Confinanciamento Federal, 

no qual não participamos de nada referente a isto: simplesmente, tudo chegou pronto para 

aprovarmos. A grande maioria não sabia do que estava sendo apresentado.  

Para superarmos esta problemática dinâmica de funcionamento descrita, é de extrema 

importância criar espaços de discussão para além do CMAS, no qual possa ser abordado 

temas de interesse coletivo, e articular o público interessado em contribuir para a geração de 

novas ideias e propostas. Criar espaço para a discussão e o confronto de ideias, como os 

fóruns temáticos. Um dos grandes desafios da construção desta política é a criação de 

mecanismos que venham a garantir a participação efetiva dos usuários nos conselhos e fóruns. 
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A participação e o controle social nos conselhos necessitam de um novo arcabouço 

teórico, de forma a fortalecer estes espaços com debates e proposições, trazendo mais 

autonomia e protagonismo aos usuários. Quanto mais qualificada a participação dos sujeitos e 

politicamente comprometida com a transparência, mais visibilidade terá o exercício do 

controle social e mais amplo será o espaço público.  

Pelas razões expostas, revela-se como necessária a assessoria aos conselheiros, junto 

com a valorização dos movimentos sociais. Além do mais, é indispensável desvincular do 

CMAS a concepção de espaço de consenso, voltado a controlar conflitos, mecanismo de 

viabilização das ações da Prefeitura com o consentimento da população. Faz-se necessário 

uma maior participação dos assistentes sociais do município, assim como dos movimentos 

sociais, docentes e discentes do Serviço Social, dando fim a participação elitista, burocrática, 

não debatendo as bases tratadas no mesmo.  

Quanto mais qualificada a participação dos sujeitos e politicamente comprometida 

com a transparência, mais visibilidade terá o exercício do controle social e mais amplo será o 

espaço público. Algumas ações que envolvem assessoria poderiam ser pensadas, como: a 

organização de plenárias; a elaboração de cartilhas sobre controle social; a pesquisa de temas 

e realização de oficinas; a idealização de boletins informativos do Conselho; a elaboração de 

Planos com propostas de participação popular, que devem conter o diagnóstico da localidade 

e o plano propriamente dito; a realização de reuniões periódicas, que discutam previamente a 

pauta da reunião dos Conselhos; a pesquisa sobre a realidade; a realização de cursos de 

capacitação de conselheiros; o acompanhamento dos conselhos; a realização do perfil do 

conselheiro. 

O objetivo da assessoria é a democratização e a socialização do conhecimento, tendo 

por intencionalidade a ampliação dos diversos sujeitos na luta pela efetivação dos direitos 

sociais. A partir das indicações pontuadas, considera-se que a assessoria às instâncias públicas 

de controle democrático articulada aos movimentos sociais é um espaço de trabalho que os 

assistentes sociais podem contribuir para o fortalecimento dos sujeitos políticos na 

perspectiva da garantia e ampliação dos direitos sociais. 

O papel do Conselho de discutir, elaborar e fiscalizar a política de assistência do 

município de Rio das Ostras tem sido descaracterizado pelo acúmulo de questões imediatas 

referente ao funcionamento da política de assistência do município e pela centralização das 
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informações pelo poder público dificultando a participação dos conselheiros. Não se tem uma 

comissão permanente para estudar os trabalhos antes de levar à plenária, ou, quando há 

estudo, são escolhidos os mais próximos do governo. O funcionamento do CMAS tem 

priorizado a burocratização das ações e sua dinâmica precisa ser pensada para um maior 

envolvimento dos participantes. 

Assim, é necessário que o CMAS seja um espaço de protagonismo dos assistentes 

sociais, com capacitação teórica e técnica, mas também ético-política. Devem-se ampliar os 

espaços ocupacionais para atividades relacionadas ao seu funcionamento. É necessário, 

também, que os representantes criem canais de interlocução permanente com os segmentos 

representados e as suas intervenções sejam pautadas na defesa de interesses coletivos, e não 

de interesses particulares. Precisamos criar espaços de diálogo e reflexão com usuários, 

entidades, movimentos sociais, contando com o apoio técnico de profissionais e docentes do 

Serviço Social. Publicizar não só o CMAS, mas outros espaços de participação popular, como 

as conferências municipais, os fóruns temáticos, o orçamento participativo da cidade, 

objetivando a ocupação dos mesmos. Para que o controle democrático se efetive, é necessário 

que os representantes da sociedade civil possam organizar-se institucionalmente e nas suas 

bases, e que tenham consciência dos seus direitos e a quem reclamá-los. 
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³ Disponível em: http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html>, acessado em: 04 de agosto de 

2016.   

 

5 PANORAMA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIGOR NO 

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 

Rio das Ostras é um município novo, com apenas 24 anos, tendo se emancipado de 

Casimiro de Abreu em 10 de abril de 1992. Desde então seu crescimento populacional é 

considerado o maior do Estado, cerca de 11% ao ano. Assim, podemos observar o gráfico 

populacional de RO de 1996 – 2013 segundo o site Oficial do município³, com base em dados 

do IBGE.  

 

O gráfico demonstra que o município teve um aumento populacional de quase 100.000 

habitantes. Ainda segundo o site, esta população está distribuída em uma área territorial de 

229,50 Km² de extensão, com mais de 90% da população concentrada na zona urbana de Rio 

das Ostras.  

Grande parte deste crescimento é decorrência da cidade fazer divisa com o município 

de Macaé, cuja economia cresceu 600% nos últimos dez anos por conta do desenvolvimento 

da indústria do petróleo e gás. Isso não apenas provocou o aumento populacional do 

município de Macaé, com pessoas vindas de todo o país para trabalhar, como também o de 

Rio das Ostras. 

O município de Rio das Ostras, ao longo dos anos, desde a sua emancipação, vem 

passando por profundas transformações, que perpassa desde o seu crescimento populacional, 



43 

 

______________________________________ 

4 Disponível em: <http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2015/04/royalties-os-impactos-da-queda-na-

arrecadacao-em-rio-das-ostras.html> Acessado em: 14/10/2016  

 

 

no qual diversos trabalhadores vem para a cidade na busca por novas oportunidades de 

emprego, principalmente na indústria do petróleo ou nos comércios locais, até a sua situação 

de cidade turística, que fez com que pessoas buscassem sair dos grandes centros urbanos em 

busca de uma melhor qualidade de vida. Todavia, esta realidade, no que diz respeito 

principalmente a vinda de trabalhadores em busca de novos empregos, nos últimos 2 anos, 

tem sofrido profundas retrações. Se já não bastasse a pouca qualificação dessa massa 

trabalhadora que chega a cidade, a crise econômica que o país atravessa, e que afetou 

principalmente a Petrobrás, gerou um número crescente de desempregados que necessitam de 

assistência através de programas de inclusão social dos mais diversos. 

Aliado a isso, a Prefeitura de Rio das Ostras teve uma queda significativa em relação à 

arrecadação com os Royalties do Petróleo, o que dificulta ainda mais o investimento do 

município na área da Assistência Social. Aumentou-se a demanda populacional pelos serviços 

e, ao mesmo tempo, a capacidade de investimento do município diminuiu, embora todo este 

caos que hoje estamos presenciando muito tem a ver com a falta de planejamento de nossos 

gestores, que durante anos ficaram acomodados com as verbas milionárias recebidas da 

Petrobrás, não “abrindo os olhos” para outras formas de arrecadação, que pudessem trazer 

uma autonomia financeira ao município. 

Segundo a Prefeitura de Rio das Ostras:  

....no primeiro trimestre de 2014, 

Rio das Ostras recebeu R$ 89,545,167,45 e 

nos três primeiros meses de 2015, recebeu  

R$ 46,220,651,10. Ao todo, no ano passado, 

foram repassados R$ 334.919.790,17 em 

royalties ao município. Porém, o município 

não consegue nem mesmo calcular a 

projeção para este ano por conta da 

constante queda.4    
     

Rio das Ostras era, até então, a 3º maior arrecadação de royalties do petróleo, com 

70% de seu orçamento municipal proveniente dos mesmos. À população, o discurso de nossos 

governantes é sempre o mesmo, no qual o aumento populacional e a diminuição na 
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arrecadação dos royalties são as bases para justificar os diversos problemas que a região 

apresenta e as dificuldades de solução. É necessário recordar que para uma política pública ser 

verdadeiramente de caráter universal um dos requisitos é que ela tenha fontes de 

financiamento próprio. Os gestores públicos têm por obrigação pensar a execução da política 

pública a partir de um orçamento próprio, mesmo que este seja limitado. 

Rio das Ostras passou de uma pequena vila de pescadores para um centro urbano sem 

infraestrutura, além de ter em seus registros um crescimento da violência, principalmente 

contra as mulheres, dado a enorme quantidade de estupros que tem ocorrido. Outro fator 

preocupante é o crescimento do tráfico ilícito de drogas, tornando-se opção de renda para 

adultos e adolescentes, assim como o crescimento dos usuários. 

De acordo com o Plano Municipal de Assistência Social (2006-2009) de Rio das 

Ostras, após sua emancipação foi criada a Assessoria de Promoção Social, instituição 

vinculada à Secretaria Municipal de Saúde que contava apenas com uma Assistente Social 

para atender à população. Com o aumento da demanda, observou-se a necessidade de 

ampliação dos serviços assistenciais e de seu corpo técnico. Com isso, nasce em outubro de 

1997 a Secretaria de Bem Estar Social (SEMBES) com um quadro pessoal próprio e 

desvinculado da Secretaria de Saúde. 

O Plano Municipal de Assistência Social (2006-2009), aprovado pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social, representa a introdução do projeto assistencial existente na 

região dentro dos padrões exigidos pelo SUAS. O mesmo torna-se habilitado no nível da 

Gestão Plena, grau mais elevado segundo a NOB/SUAS. Segundo esse Plano, a Política de 

Assistência inicialmente contava com 6 projetos, 3 programas, 2 Creches, 2 Centros Integrado 

de Convivência, 1 Abrigo e 1 CRAS.  

A crescente demanda populacional conduziu à ampliação do número de unidades de 

atendimento, projetos e programas na estrutura organizacional da SEMBES. Atualmente, 

além do Gabinete da Secretária e a Subsecretaria, sua estrutura é composta por uma 

Coordenadoria de Gestão de Unidades, 5 Órgãos Colegiados e 3 departamentos, sendo eles: 

Departamento Administrativo, Departamento de Serviços e Programas de Atenção Básica e 

Especial e o Departamento de Gestão de Benefícios e Convênios. 
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O número de unidades de atendimento da SEMBES são: 4 CRAS, 1 Centro Integrados 

de Convivência, 1 Abrigo, 1 Centro do Idoso, 1 Casa da Mulher, 1 CREAS, 2 Unidades de 

Atendimento, 1 Casa do Sorriso e 4 Casas da Criança, conforme listagem abaixo: 

- CRAS CENTRAL – NOVA CIDADE;  

- CRAS NORTE – JARDIM MARILÉA;  

- CRAS SUL – CIDADE PRAIANA ; 

- CRAS ROCHA LEÃO;  

- CIC – NOVA ESPERANÇA;  

- ABRIGO MUNICIPAL – VILLAGE RIO DAS OSTRAS; 

- CENTRO DO IDOSO – NOVA CIDADE; 

- CASA DA MULHER – BOCA DA BARRA;  

- CREAS – JARDIM CAMPOMAR;  

- UNIDADE DE ATENDIMENTO – CANTAGALO; 

- UNIDADE DE ATENDIMENTO – MAR DO NORTE; 

- CASA DO SORRISO – ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA – NOVO RIO DAS 

OSTRAS; 

- CASA DA CRIANÇA CIDADE PRAIANA;  

- CASA DA CRIANÇA ÂNCORA I;  

- CASA DA CRIANÇA ÂNCORA II;  

- CASA DA CRIANÇA LIBERDADE.  

 

Quanto aos projetos e programas implantados temos:  

- PROJETO FELIZ IDADE; 

- PROJETO VENCENDO BARREIRAS;  

- PROJETO CANGURU;  

- PROJETO CRESCER SAUDÁVEL;  

- PROJETO CRESCER FELIZ; 

- PROJETO UM BEM MAIOR; 

- PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO;  

- PROJETO SEMENTES DE CANTAGALO;  

- PÉROLAS DO AMANHÃ;  

- BRINQUEDOTECA;  
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- FAZENDO ARTE;  

- PROGRAMA JOVEM CIDADÃO;  

- PROJETO GERAÇÃO TEEN;  

- PROJETO REFAZENDO LAÇOS;  

- PROJETO UM BEM MAIOR;  

- PROJETO WUSHU TEAM;  

- PROJETO COMUNIDADE CIDADÃ;  

- CORAL AQUARELA;  

 

Rio das Ostras se enquadra na especificação do que o SUAS denomina de município 

de grande porte – cuja população é de 101.000 até 900.000 habitantes – e, portanto tem por 

obrigação a implantação de no mínimo 4 CRAS. Considerando as unidades implantadas, 

projetos e programas, a Assistência Social tem suas ações voltadas tanto para a proteção 

social básica quanto para a proteção social especial. A constituição administrativa do 

Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo de Assistência Social também 

representa o cumprimento das exigências legais. 

O município tem em seu organograma a Divisão de Bolsa Família e Cadastro Único 

no interior do Departamento de Gestão de Benefício e Convênios, o que significa a inserção 

da região em um programa de transferência de renda do Governo Federal. Por outro lado, 

existe ainda a Divisão de Benefícios e Auxílios Assistenciais que gerencia programas de 

transferência de renda criados pelo próprio município como: o Feliz Idade, Vencendo 

Barreiras e Jovem Cidadão. 

Quanto ao exercício profissional no âmbito da Política de Assistência, verifica-se que 

os vínculos empregatícios são, em geral, de pessoas contratadas, fazendo com que a 

autonomia destes profissionais torne-se comprometida diante do risco iminente da perda do 

emprego, contribuindo para a desqualificação do trabalho e para práticas clientelistas. A 

anulação do V concurso de Rio das Ostras resultou na manutenção de condições de trabalho 

precárias para os assistentes sociais, tendo em vista a abertura de vagas por meio de 

contratação temporária para suprir as necessidades da Prefeitura.  

Outro fator importante para a precarização da atividade do Assistente Social são as 

constantes mudanças de local de trabalho, atrapalhando a continuidade da Política Social, 

tornando o acompanhamento dos usuários fragmentado.  
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O vínculo fragilizado dos contratados enfraquece as possibilidades de articulação da 

categoria na luta pela efetivação dos direitos de seus usuários e por melhores condições de 

trabalho, considerando que dificilmente os contratados se colocam num embate com a gestão. 

A falta de oportunidades dos trabalhadores proporem ações novas, mudanças e melhorias para 

a execução de seu próprio trabalho tem relação com o fato das decisões serem tomadas de 

forma hierárquica, sendo a participação do profissional praticamente nula, fazendo com que 

ocorra um retorno a práticas profissionais meramente executivas. Isso tende a gerar nos 

assistentes sociais um sentimento de isolamento e estranhamento a respeito das propostas no 

âmbito da gestão, tendo em vista que os mesmos, muitas das vezes, não participam de sua 

elaboração. As ações pertinentes à prática profissional são colocadas sem margem para 

discussões destes profissionais no Planejamento e Avaliação das Políticas e Programas da 

SEMBES. 

A flexibilização imposta pela reestruturação produtiva, materializada em variados 

modelos de contratação, profissionais com mais de um vínculo, rotatividade, conduz à 

precarização das instalações e recursos materiais, influenciando também nas condições do 

exercício profissional. Além disso, percebe-se uma tendência patrimonialista no modelo de 

gestão em curso, que mantém uma relação de tensão com os assistentes sociais. Um modelo 

de gestão que, demandando uma atitude de passividade dos seus profissionais, utiliza-se da 

fragilidade dos seus vínculos empregatícios.  

Além disso, temos a prevalência de critérios “politiqueiros” sobre os técnicos na 

escolha dos cargos de gestão das unidades de atendimento. Tudo leva a considerar que a 

efetividade da Política de Assistência de Rio das Ostras depende do ritmo eleitoral e da 

vontade política de seus gestores, e, embora seja direito do cidadão e dever do Estado, o que 

vemos é a sua descaracterização através da efetivação de uma política pautada no favor. 

Ademais, é necessário destacar a problemática do “primeiro-damismo”, uma realidade na 

construção da Política de Assistência Social em Rio das Ostras desde 1997, e que perdura até 

os dias de hoje, no qual, a cada troca de Prefeito, a Primeira-Dama assume a gerência da 

Política de Assistência Social, conservando a prática assistencialista em seu interior. 

É importante afirmar as diferenças que existem entre a realidade do município há dez 

anos, quando não havia uma Política de Assistência Social estruturada, com uma realidade na 

qual ultrapassamos os 120.000 habitantes. A forma como a Política de Assistência deve ser 

gerenciada e desenvolvida no interior de uma cidade hoje, balizada no SUAS, é muito 
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diferente de uma política empreendida sem critérios técnico-legislativos claros. E apesar do 

Estado não ser tão presente na fiscalização da política social, os municípios cadastrados na 

prestação de serviços assistenciais que recebem verba estadual e federal devem cumprir 

algumas metas pré-estabelecidas e prestarem contas de suas ações ao MDS (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome). O não cumprimento destes requisitos pode 

ocasionar uma visita fiscalizadora ao município. 

Tendo em vista que o município teve um aumento demográfico considerável, gerando 

diversas dificuldades de ordem estrutural, social, econômica, política e, principalmente, de 

segurança pública para serem administradas, o mesmo se torna alvo de observação destas 

entidades. Sua situação política, econômica e social tem novas configurações, é difícil 

encobertar sua realidade não apenas de seus moradores, mas dos órgãos governamentais de 

maior instância. Podemos perceber, assim, a importância da fiscalização dos órgãos gerenciais 

da Política de Assistência na consolidação de uma política social de direito, contribuindo 

ainda para que o exercício profissional dos assistentes sociais não fique atravancado por ações 

clientelistas, que impõe limites ao seu trabalho, posto que os resultados são utilizados para a 

realização de práticas assistencialistas. 

Daí, a importância da ocupação dos profissionais nos espaços de participação e 

controle social, considerando que o mesmo ultrapassa os espaços de organização trabalhista 

da categoria, se estendendo para outros setores. Os profissionais precisam entender a 

importância destes espaços democráticos, não deixando que os mesmos se tornem espaços de 

opressão. Também se faz necessário acabar com as visões fatalistas, no entendimento de que 

os problemas que estão colocados não têm solução. Trata-se de fortalecer os Conselhos de 

Direito, as conferências e fóruns municipais, ou até mesmo criar novos espaços de discussão, 

na perspectiva de superação das desigualdades sociais, o qual fortalecerá a luta contra a 

retomada de uma prática profissional conservadora. O exercício profissional do assistente 

social é complexo e requer sujeitos que o exerçam com fundamentação teórico-metodológica, 

ética e política, nos seus diversos espaços ocupacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conclusão deste trabalho foi obtida graças aos referenciais bibliográficos que 

possibilitaram o embasamento das idéias quanto ao tema proposto, trazendo a oportunidade de 

estarmos atentos às contradições, potencialidades e limites dos Conselhos, em especial os de 

Assistência Social. 

Questões como a importância da participação estiveram presentes no sentido de 

destacar toda a relevância histórica que pode cumprir para a ampliação da consciência crítica 

e do fortalecimento da capacidade de reivindicação. Todavia, faz-se necessário uma 

participação, de fato, e autônoma, não apenas formal, tomando parte destes espaços de 

controle democrático. Trata-se de ultrapassar uma participação passiva para uma participação 

ativa.  

Também foi abordada a importância dos movimentos sociais, dos setores organizados 

da classe trabalhadora, dos professores e alunos dos cursos de Serviço Social se fazerem 

presentes nestes espaços, passando para um movimento macro.  

Em relação ao CMAS muitas são as dificuldades e desafios, como o corporativismo e 

a falta de capacitação de alguns conselheiros. Porém, as mudanças são possíveis com uma 

maior participação de assistentes sociais comprometidos com nosso projeto hegemônico, 

atuando os mesmo como conselheiros ou com ações de assessoria. 

Não vejo muitas possibilidades de isso se concretizar, se o CMAS não tiver em sua 

base de conselheiros, principalmente em sua composição não-governamental, um colegiado 

comprometido, e, por que não, assistentes sociais não vinculados à Prefeitura, ou, ao menos 

os vinculados, que sejam concursados e que possam ter uma certa autonomia. Por que não o 

corpo de docentes e discentes do Serviço Social do CURO-UFF, junto com estes assistentes 

sociais, também ocuparem esses espaços, através da criação de Organizações de Assistência 
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Social, que possam ter uma cadeira no CMAS de Rio das Ostras, conforme prevê as 

orientações gerais do Conselho Nacional de Assistência Social. 

A representação da sociedade 

civil se dá por meio dos seguintes 

segmentos: organizações e entidades de 

assistência social, organizações e 

entidades de trabalhadores do setor e 

organizações e representantes de usuários. 

No caso da não existência desses 

segmentos no município, deve-se 

estimular a organização a nível local, 

como criação de fóruns de usuários e 

trabalhadores. (CNAS, 2010, p.11) 

 

As entidades e organizações de assistência social podem ser isolada ou 

cumulativamente de atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos e devem ter 

suas ações organizadas de forma continuada, permanente e planejada. No caso proposto, 

conforme descrevemos abaixo (CNAS, 2010, pg. 11- 12): 

III. de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e 

planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para 

a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção 

da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de 

defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 

8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do CNAS, tais como:  

a) promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e 

reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade;  

b) formação política-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de 

conselheiros/as e lideranças populares;  

c) reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões 

de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente. 

Aqui não se trata de um preconceito aos conselheiros vinculados ao governamental, 

porém questões como vínculo empregatício precário, as mudanças conforme os calendários 

eleitorais, acabam por comprometer a autonomia dos mesmos. Além disso, é de grande 

importância a criação de espaços de discussão fora do CMAS, abordando temas de interesse 

da população usuária, para que estas demandas possam 
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posteriormente ser levadas ao colegiado. Criar comissões permanentes para estudar as pautas, 

antes de levarem a plenária, criando em sua dinâmica um maior envolvimento dos 

participantes. Criar canais de interlocução com os segmentos representados. Publicizar não só 

o CMAS, mas outros espaços de participação popular, como as conferências municipais, os 

fóruns temáticos, o orçamento participativo da cidade.  

Por fim, fazer valer nossos direitos, sendo o caso denunciando aos órgãos 

competentes, não deixando que os mesmos se tornem espaços burocratizados. Acabar com 

visões fatalistas, lembrando e fazendo valer essa política que, a partir da Constituição de 

1988, foi reconhecida como direito de toda e qualquer pessoa que dela necessite, e dever, 

portanto, do Estado. 
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