
Municipio gestao propostas subtema

São Sebastião Básica

1. Realizar audiências públicas de prestação de contas nas três regiões do 

Município.

2. Capacitação da população com maior esclarecimento sobre as políticas 

públicas e as leis orçamentárias, para aumento e fortalecimento da 

participação popular.

3. Garantir vaga para os usuários dos serviços no Conselho Municipal de 

Assistência  Social (CMAS).

4. Fortalecimento do Conselho do Idoso e realização da Conferência 

Municipal do Idoso.

5. No planejamento das ações com jovens e adolescente, levar em 

consideração o protagonismo  juvenil.

6. Assegurar a participação dos jovens nos Conselhos Gestores dos CRAs.

7. Garantir o efetivo cumprimento da Lei de Acessibilidade em todo o 

Município. 

8. Criar mecanismos de divulgação dos espaços existentes para o controle 

social. 

9. Criar Lei Municipal para Passe Livre aos 60 anos, para que os idosos 

possam participar de maior número de ações, atividades e eventos.

10. Assegurar o cumprimento das propostas da I Conferência Municipal de 

Assistência Social (2007) elencadas no Eixo Controle Social, ainda não 

realizadas ou realizadas parcialmente.

Processo Histórico da Participação 

Popular no País, Trajetória e 

Significado do Controle Social na 

Política de Assistência Social e 

Conselhos de Assistência Social e o 

SUAS.
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Processo Histórico para a Participação Popular no País, Trajetória e Significado do Controle Social na Política de Assistência Social e Conselhos de Assistência Social e o SUAS.



Municipio gestao propostas subtema

São Sebastião Básica

1. Criar mecanismos no âmbito municipal, de fácil acesso para o controle dos gastos 

públicos pela população como informativos, cartilhas, divulgação em jornais e pela 

Internet, além da implantação do Portal da Transparência.

2. Criar mecanismos de divulgação das ações da assistência social nos espaços da 

comunidade.

3. Criar espaços de informação e discussão sobre direitos sociais.

4. Criação dos Conselhos Gestores dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

5. Fazer cumprir capacitação dos trabalhadores sociais (níveis médio e superior) tanto do 

poder público quanto das organizações assistenciais, conforme consta no Plano Municipal 

de Assistência Social e nos Planos de Trabalho Anuais da Organizações.

6. Criar projeto intersetorial (Assistência Social e Educação) que garanta o papel 

multiplicador do educador quanto aos direitos socioassistenciais.

7. Assegurar a efetivação do cumprimento das propostas da I Conferência Municipal de 

Assistência Social (2007) elencadas  no Eixo Recursos Humanos.

Os Usuários e seu Lugar Político no SUAS 

e os Trabalhadores do Suas em Relação 

ao Protagonismo dos Usuários.

Os Usuários e seu lugar Político no SUAS e os Trabalhadores do SUAS em Relação ao Protagonismo dos Usuários



Municipio gestao propostas subtema

São Sebastião Básica

1. Implantação de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) na Costa 

Norte, em Maresias e em Juquehy, conforme exigências da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS 2004): espaço físico, equipe de referência, 

equipamentos, recursos materiais e financeiros. 

2. Adequação do CRAS da Topolândia, conforme exigências da Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS 2004): espaço físico com privacidade para o 

atendimento e ampliação das atividades,  referência, equipamentos, recursos 

materiais e financeiros. 

3. Necessidade de veículos para a realização de visitas domiciliares pela equipe 

técnica em todos os postos de trabalho.

4. Ampliação  do nº de vagas, espaço físico, equipes de trabalho, recursos 

materiais e financeiros dos projetos socioeducativos Viração (Topolândia), Garoçá 

(Costa Norte) e Cidadão Criança (Morro do Abrigo) para atendimento da demanda.

5. Desenvolvimento de Política específica para Adolescentes e Jovens: projetos 

socieducativos, cursos específicos de capacitação e preparação para o trabalho, 

ações voltadas ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

6. Aumento e descentralização dos cursos profissionalizantes de acordo com os 

mercados de trabalho locais: Marinharia, Hotelaria e Turismo, Mecânica, Mecânica 

de Barco, Informática, Inglês, Cozinha Industrial, Recepção, Pintura, Elétrica, 

Secretariado.

7. Desenvolver política de geração de empregos na região, com projetos 

específicos de capacitação profissional e formação pessoal (ex.PEAD) 

viabilizadores de entrada no mercado de trabalho.

Democratização da Gestão do SUAS 

e Entidades de Assistência Social e o 

Vínculo SUAS.

Democratização da Gestão do SUAS e Entidades de Assistência Social e o Vínculo SUAS



Municipio gestao propostas subtema

8. Inclusão produtiva das pessoas com deficiências através de programas e projetos 

específicos de capacitação / qualificação / inserção no mercado de trabalho.

9. Melhorar a captação de empregos através do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT).

10. Maior articulação entre as Políticas Públicas visando o fortalecimento da rede de 

serviços e implantação de instrumentos de referência e contra-referência.

11. Implantar Conselho Tutelar na Costa Sul.

12. Desenvolver Política especifica para Mulher Vitima de Violência: abrigo, capacitação 

e supervisão contínua especializada em violência de gênero para todos os profissionais 

que atendam diretamente a mulher, divulgação da Lei Maria da Penha.

13. Criação de uma Casa de Passagem para atendimento a população em situação de 

rua.

14. Implantar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no 

Município. 

15. Criação da Ouvidoria da Assistência Social, com estabelecimento de protocolo de 

atendimento. 

16. Desenvolvimento pelo Órgão Gestor da Assistência Social de mecanismos eficientes 

de busca ativa de cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco, para o efetivo 

atendimento e inserção no sistema de proteção social (básica e ou especial).

17. Estruturação pelo Órgão Gestor da Assistência Social, conforme determina a Política 

Nacional de Assistência Social, das ações de monitoramento e avaliação dos serviços, 

programas e projetos da área. 

18. Solicitar a implantação de uma unidade da APAE na Costa Sul do Município.

19. Criação de grupos de geração de renda para mulheres chefe de família em todo o 

Município. 

20. Aumento do número de vagas dos Programas de Transferência de Renda Federal e 

Estadual.

21. Ampliação dos projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em locais 

ainda não cobertos por estes serviços e que apresentem demanda, dentro da perspectiva 

do SUAS.

22. Assegurar profissionais para a operacionalização dos projetos, evitando solução de 

continuidade.

23. Garantir a continuidade das reuniões dos coordenadores de projetos como espaços 

de discussão de ações e atividades. 

24. Assegurar o cumprimento das propostas da I Conferência Municipal de Assistência 

Social (2007) elencadas no Eixo Gestão, ainda não realizadas ou realizadas 

parcialmente.

São Sebastião Básica

Democratização da Gestão do SUAS e 

Entidades de Assistência Social e o 

Vínculo SUAS.

Democratização da Gestão do SUAS e Entidades de Assistência Social e o Vínculo SUAS



Municipio gestao propostas subtema

São Sebastião Básica

1.Garantir através de lei, percentual de, no mínimo, 6% do orçamento municipal para a 

Assistência Social.

2.Publicizar, numa linguagem popular e acessível os atos do Plano Plurianual (PPA), Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual (LOA), Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS) e Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

3.Realizar o Diagnóstico Socioterritorial através de instituição especializada, sob a 

coordenação do Órgão Gestor da Assistência Social, de forma a: serem identificados os 

territórios de incidência de risco, dimensionado o número de pessoas que necessitam do 

sistema de proteção social, indicado os serviços necessários dentro de uma perspectiva 

de política de prevenção e monitoramento de riscos e o financiamento necessário para a 

execução das ações. 

4.Repensar os critérios dos Programas de Transferência de Renda nos níveis Federal e 

Estadual, passando a considerar também as despesas da família.

5.Melhor distribuição de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para as ações de acordo com as 

demandas locais e específicas.

6.Assegurar o cumprimento das propostas da I Conferência Municipal de Assistência 

Social (2007) elencadas no Eixo Financiamento, não realizadas ou realizadas 

parcialmente.

Bases para a Garantia do 

Financiamento da Assistência Social.

Bases para a Garantia do Financiamento da Assistência Social


