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Apresentação
A construção de urna nova perspectiva de planejamento público, envolvendo

a participação direta da sociedade civil organizada, tem sido urna experiência
dinâmica e propulsora de resultados e esperanças. Muitas vezes, nossas iniciativas
adquiriram ritmos próprios e cresceram além das expectativas iniciais, atestando
o imenso potencial criativo e transformador da participação popular.

É com a expectativa de contribuir com prefeitos, vereadores e militantes de
movimentos sociais no exercício da elaboração do plano plurianual e do
acompanhamento de sua execução, que trazemos aqui nossas experiências e
aprendizagens construídas, coletivamente, no processo de debate público do
PPAG - Plano Pluriatial de Ação Governamental - rcliiido iii Comissão de
Participação POl)ULr da Assembléia Legislativa de Minas (crais.

O planejamento público é urna ferramenta essencial Pdíd (1 execução de
políticas públicas e projetos que busquem o desenvolvimento econômico com
o equacionamento das disparidades regionais e sociais. Como instrumento de
gestão e balizador das leis orçamentárias, ele possibilita executar as prioridades
de hoje como olhar rio futuro, considerando metas e construindo as condições
para alcançá-las.

Esta viso de horizontes mais largos, que conjuga medidas de curto, médio
e longo prazos, foi pouco valorizada no passado recente da história mineira e do
país. Começa-se, contudo, a resgatar a importância do planejamento, agora



envolvendo outras (linl('flSÔCS . possihilklades, como a participação popular na
sua elaboração e aciiipaiiliaineilo.

Essa piicaçao kqItimddok dos projetos e programas governa mentalis,
confere transparência a aclministraço pública e possibilita mais sintonia entre
as ações do Poder Execulivo e os desejos populares. A sociedade civil cabe
exigir os direitos sociais da po)utaçO; o cumprimento das metas e diretrizes
traçadas. Para o Poder Legislativo, responsável pela condução do processo, a
participação popular fortalec o seu papel fiscalizador e renova suas relações
com a população que o cleqcu.

Finalmente, o planejamento público é importante para a continuidade
administrativa. A altcrndn ia saudável e democrática de poder - a escolha dos
governantes pelo povo - não pode implicar em rupturas que comprometam o
funcionamento da máquina administrativa, nem em interrupção de bons projetos
e programas com resi.iltados reconhecidos pelo conjunto da sociedade.

Sabemos qiic s'io imeiios os (lesatios cm nosso estado e em nosso país,
que vive hoje u iii momento siiig ilar da história e confiamos na organização
crescente da sociedade para (lar siislcoLiçao a um projeto transtbrmador, de
justiça social. Pela primeira vci t'I11 O() anos, o Brasil elegeu um governo
deiocrálico-popii Li r. ( om mali iridade. o ( ovcrno Lula tem conduzido nosso
país para o desenvolvimenlo ( 01 Ôink ) e social. O caminho é o íbrtalecímcnto
CIOS projetos sodais, o aperlciçoamento contínuo dos prOCeSSOS democráticos e
a construçao da ( idadai ia.
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Planejamento
e Participação

lianejainetito público .I' Uma ferramenta
essencial para o aperfeiçoamento e a execução mb
políticas públicas capazes de promover o
desenvolvimento econômico e social de uma
sociedade. Ele deve conter prioridades, diretrizes e
metas a serem alcançadas; definir as ações e
programas governamentais e prever os re(ursos
necessários para que sejam realizados. Dessa lormua.
o Planejamento Público permite conciliar ações
urgentes e ações de médio e longo pra/os,
estabelecendo estratégias para so]1J( j flJí os

problemas da população.

Público
Popular

11,i i i ejarri e n to  é importante, também, iaa daí

transparência à aclministraço pública e garantir
continuidade administrativa. As políticas públicas têm caráter permanente - como o atendimento
à saúde, o fiancionarniento das escolas, os proqrcnuds de assistência social, etc. - e nato podem
softer interrupções bruscas corri as mudanças de governos.

Nesse sentido, a participação popular no processo de planejamento e no
acompanhamento de sua execução tem smpeI fundamental.

Para os governantes, ela é a garantia do apoio da população aos projetos propostos.
Para a população, a possibilidade de verificar o cumprimento ou não das metas estabelecidas
e (leferldi'r os sem is direitos.

A Constituição de 1988 estabelece a obrigatoriedade do planejamento para a Unio.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 10112000) prevê que estados e municípios também
têni que laíêkm. l o Estatuto da Cidade assegura a l)arli( ipaçao popular no planejamento
através das audiências públicas. Assim, o Poder 1 emjislativo e a sociedade civil orqaniiada
devem dedicar especial atenção à elaboração e ao aommmpanbamento do;

• Plano Plurianual de Ação (PPA)
• 1 em (te Diretrizes Orçamentarias ([DO)
• 1 e, Orçamentaria Anual (LOA)
• 'Lmno Diretor.



Como garantir a participação popular?

A parlicipaç3o pol)IiIdr 110 plr'jlrll'oIi publico ainda constitui urna novidade no
Brasil. Mas é exjlarnenb • \' t( i R'j prticipaçao que a tornara. progressivamente.
mais ainpli e eflcai ) controle publico pela sociedade organizada é tundarnental
para o aprimorameril	d'in

As sociedades modernas ampliaram o oiieito de democracia. promovendo urna
combinação - mais legitima e mais (itninhica - da democracia representativa com a
democracia participativa. Isto siqnitka que a populaçao no apenas elege os seus
representantes: vereadores, deputados estaduais e federais e senadores. Além disso.
ela deve participar do planejamento e liscalitar as ações do Poder Executivo, ao lado
dos parlamentares. Assim, temos urna aproximaço nas relações entre os poderes
Exeuitivo. Legislativo e a sociedade civil.

Isso se viabiliza através da sociedade civil organizada. Ou seja, os conselhos.
sindicatos. ON( e demais (m1tid,mdt's oremllItmvd, Itt' movimentos sociais devem se
)repardr pira '\'rt er ( «do' controle público, participar do planejamento e fiscalizar
o seu cumprimento. I,i imundo a soberania da vontade popular.

Soberania Popular?

A ori(Jem (lessd lX)5t01m mi mais au mmdi 11,0 di esta uu.m Ll)dInd(h.m Constituiçao CidaclZm. de
1988. A parlk ipao popm.ulur dio'lj n, r, ok'o isÕo's do poder público começou a acontecer
durante a Assembléia Nacional ( oosliRmink', (loauido o pais iniciava sua redcrnocratizaçao.
As propostas dos miioviino'iitos popuilan's, de liii oíporar a presença de novos atores sociais
na impli, 111c111,1Ção dms p ulítio ,i 1 (libliO , i', II ([Iii euiL'io	atadas pelos (ld'p11t'1dos e senadores
constitrmjrik's ci k'qisLiçzuo Li s,idk'. (la ato'mmçao i .ri,iulça cao adolescente e da assisténcij
social, o que se estendeu depois l omijtros selon's (la adniinistraçao pública.

_n
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Nasceram ai OS conselhos diversos e processos de universalização de direitos como o
Sistema Único de Saúde (SUS). a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Estatuto da
Criança e do Adolescente, entre outros.

Mas é ainda maior o potencial da participação popular assegurado na Constituição de
1988. Em seu artigo 14, ela amplia os instrumentos destinados a assegurar a soberania da
vontade popular, além do voto direlo e secreto, com valor igual para todos, nas eleições
para a escolha do Executivo e Legislativo, em todos os níveis.

A soberania popular pode se manifestar também através do plebiscito, do referendo e
da iniciativa popular de lei, diz o artigo 14. Com  a iniciativa popuLir de lei, a sociedade
passou a ter uma prerrogativa parlamentar: apresentar um projeto de lei no Parlamento.

Corno acontece essa participação direta no Legis'ativo?

Já mencionamos que os conselhos setoriais e regionais foram implantados e funcionam
nas mais diversas áreas públicas, participando das decisões do Executivo. Vários municípios
reali7am, também, orçamentos participativos, que têm resultado em mais eficiência da máquina
administrativa e melhor distribuição das obras e serviços públicos na cidade. Tudo isso é a
participação direta no Executivo.

Entretanto, no Poder Legislativo, essa participação é ainda recente e precisa ser estimulada.
A iniciativa popular de lei exige um grande número de assinaturas, o que resulta em um
processo demorado e difícil. Por isso, outras formas de participação mais acessíveis se
desenvolvem hoje nas casas legislativas em todo o país, a exemplo de democracias
consolidadas no mundo. As comissões de participação legislativa, inspiradas no Parlamento
Europeu, são uma delas e permitem à sociedade civil:

• apresentar projetos de lei e emendas
• solicitar audiências públicas e informações oficiais dos órgãos públicos
• apresentar propostas de aperfeiçoamento dos trabalhos legislativos e de

consulta popular. Ou seja, exercer funções dos parlamentares, ao lado deles. Isso
fortalece o Legislativo.

Em Minas, a Assembléia Legislativa tem diversos instrumentos de participação da
sociedade. Desde 1990, ciclos de debate, audiências públicas em todas as comissões, a
implementação da TV Assembléia e do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) aproximam
a sociedade dos parlamentares. Em 2003, a Assembléia implantou a sua comissão de
participação legislativa, abrindo novos horizontes.

Com o nome de Comisso de Participação Popular (CPP), ela inaugurou o processo
de debate coletivo do PPAG - Plano Plurianual de Ação Governamental, que relatamos aqui.



É possível também influir no orçamento?

As leis oíçurricntriis (";lio CÍ1IR JS IlIJIS importantes que 3 Assembleia e as Câmaras
anhsarn e aprovam. o 1 'Lmno Plurianual de /\çâo (overniarnental (PP\), a Lei de Diretrizes
Orça menCnrias (EDO) e a 1 ei OrçaniienLirLm Anual (LOA).

Quando o Executivo envia esses projetos de lei, é preciso observar se as prioridades
estão contidas nas diretrizes planejadas; se os recursos necessários estão previstos nos
orçarnentos e se o Executivo umpre o que está na lei.

Para cumprir bem essa tareta, a Assembléia Legislativa de Minas vem aperfeiçoando a
análise das leis orçamentárias, abrindo o debate à sociedade e agora estimulando esse
debate também nos munkípios,

lão logo foi instalada, em 2003. a (omissão de Participação Popular, entoo presidida
pelo deputado André ()uintão (111), de( diu rcaliiar o debate público do PPAG do período de
2004 a 2007 que 'seria enamimihado à Assembléia t.eqislativa em setembro pelo governador.

A primeira irnk iativa. em aqosto de 2003, foi procurar a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão jmr,i propor-lhe uma parceria entre o Executivo e o Legislativo ria
realização de anidiém. ias nldi as para uteh.iter o PPAG oin a sociedade civil organizada. A
proposla foi prontamente d( atada pelo ( JOV('íti() do 1 stado e começaram os preparativos.

A Secretaria de 1 imniejamnemilo e ( testão apresentou os grandes temas que constituía [no
PPAG e que (oram dehali(los eni uno rt.ulién( ias públicas. todas realizadas em setembro:

• Apresentação ulmi 11 \(
• l)esenvolví p Tlento 1 umiômnko tInira-estrutura, agricultura, indústria e serviços,

energia e miei -iirmlmien te).
• l)esenivolvirnento '-o i. ml l . aiule, sanieaniiento. educação, segurança, habitação,

trabalho e segUrança alimentar)
• luterioriiação (desenvolvim(-nto dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e

Norte de Minas)
• Gestão Administrativa (mo(Iernização administrativa e gestão - qualidade dos

serviços publicos) e encerramento.

Em todas as audiências, a rnetodoloqia foi a seguinte: em um primeiro bloco, os secretários
de Estado apresentaram os objetivos do PPAG em suas áreas. No segundo bloco, formaram-
se grupos de trabalho em torno dos projetos estruturzmdores do PPAG. No terceiro bloco. os
grupos apresentaram suas propostas l) i.)r escrito.



Quais os resultados concretos de tudo isso?

Todo esse processo e a expressiva participação, corri certeza, já representam um valor
para a democracia, estimulando a organização da sociedade e elevando a consciência política.
Mas, além disso, os resultados obtidos dos debates foram relevantes. Vamos destacar os
principais.

As emendas receberam parecer técnico: muitas foram condensadas, por tratarem do mesmo
tema; outras transformadas em requerimentos, encaminhados aos órgãos e comissões responsáveis.
Finalmente, 42 emendas foram encaminhadas pela Comissão de Participação Popular à Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para análise. As emendas aprovadas foram então à
votacão dos oarlamentares em plenário.

1 x(nplos de emendas a
PPAG tinha 30 projetos esirtiluradores. 1 lojc

teiri fl, (001 d emenda que criou o projeto inclusão
social de famílias vulnerahilizadas. Corno projeto
estruturador, ele possui gerência própria, tem prioridade
de execução orçamentária e contempla ações da
Assistência Social como: combate à violência,
exploração sexual e ao trabalho infantil; geração k'
trdbdlho e renda; proteção ao idoso e às pessoas coro	 -.
tHi( Ri ( i,i, entre outras.

• li Rlusão do Programa (lo Segurança Alimentar e
NiIlri( R)irdl de Minas Gerais (PROSAN) rio Projeto Minas
Scrri lorne. Com isso, o orçamento do Programa em
2004 subiu de R$ 20 mil para RS 3,5 milhões.

• Aumento da previsão orçamentária do Programa de Combate à Exploração Sexual de
RS 10 mil para R$ 300 mil.

• Previsão de introdução da merenda escolar no Ensino Médio, com ampliação progressiva
,it' 2007

• Revisão anual do PPA(, com participação popular.

Para que a reunião anual?

Ficou, portanto, assegurada em lei a revisão anual do PPAG pela Assembléia Legislativa,
com a realização de audiências públicas. Com isso, a sociedade civil acompanha a execução
orçamentária dos programas e ações previstos no PPAG e participa da atualização do
planejamento.

O Governo do Estado novamente foi parceiro ciii 2004, através da Secretaria de Estado
de Pkiriejarnento e Gestão. Para a revisão, a Comissão de Participação Popular e a Escola do
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LegisLilivo realitjraiii, ainda, eventos preparatórios: (il[SO para representantes de entidades
da so(icdd(te (lvii e jtiidades k'cnicas de acompanhiiiiento orçamentaria.

As audincLis toram realizadas nos dias 9 e 10 de novembro de 2004. \ëja a participaçào

Deiilre este. er;ieiolas. podlemnos (lestacar:

• () (01 ji ii ilo (LN chiei das aprovadas na revisão do 1V'\( i representa um aumento ks
recursos oíçaiitei ilíioS previstos de RS 4.5 nlilhõe\

• Novos recuíos para o Projeto estruturador ri 31 k Apoio às Famílias Vulnerabihzadas,
no valor (te R$ 1.6 milho.

• (ipadt.jç3o de conselheiros municipais de Assiskiicia Social
• lriiplemciitaço do Programa para Jovens Egressos de Medidas Sócio-educativas e

lo l>rcx l rama de Proteço a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
• ( n,lçào do Cornilè de Bacia do Rio Jequitinhonha
• ( riaçào do Programa estadual de Floresta
• halamento das águas dos Lagos de Furnas e lrs Marias e apoio à criação de peixes
•	lI irsi s para ( erlilicaço e origem do café mim eirr
• lmmipleiiieiitaçào de Arranjos Produtivos Locais na moda tèxlil nas regiões

(ei it o -( )e'-te e Norte

Municipalizando o controle público...
Depois de todo esse processo vigoroso, loi aprovado tanihrn o apoio da Assembléia

Legislativa á clahor.iço do PPA nos municípios do estado. E importante que os municipios
conheçam o 1'P;\(-, e compatibilizem seus projetos como as diretrizes definidas para Minas
Gerais e	1 o P1 \ do (overno Federal.

Esse é um dos propósitos dessa cartilha. contendo os passos ftmiidamentais para rnultiplku
a parlicipaÇio da sociedade no pLmnejarnento publico e no rui drule das políticas públicas Nas
próxirii.c .	(t:Io O prilKipais conceitos e procediinerito. para reali7dr es* rol cs-a

Plano Pturtanuat e Poftticas Soclats



Plano Plurianual de Ação*

O que é?

O Plano Plurianual de Ação - PPA - é uma lei prevista no
artigo 165 da Constituição Federal e na Lei Complementar n°
101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04/05/2000. Trata-se
do planejamento de trabalho para quatro anos de governo.

o PPI\ é sempre elaborado no primeiro ano de cada
governo e vigora até o primeiro ano do governo seguinte. A
Prefeitura encaminha o projeto de lei à Câmara Municipal
para ser debatido, modificado e aprovado.

Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei de
Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade asseguram
a participação popular, através de audiências públicas e debates, durante a elaboração do
PR\. A população, através de suas entidades, pode e deve, portanto, participar de todo o
prOCeSSO.

No Pl'i\ devem estar previstos os objelivos, as diretrizes e as metas da administração
pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as despesas
relativas aos programas de duração continuada.

Lst(es são os itens básicos do PPA:

'
07

Z diretrizes, objetivos e metas gerais por órgão e/ou por programa;
demonstrativo das receitas por fonte e das despesas e sua distribuição
entre os órgãos e/ou programas;
içoes para atingir os objetivos.	 3

As ações governamentais serão descritas conforme a metodologia adotada pelo governo
do município. E recomendável que sejam detalhadas assim:

• Denominação cio programa
• objetivo	 Grande parte da conteúdo deste capítulo (ai extraído do
• ineta	 manual p(\ Fundo da infôncia e Declaração de !3enciícios
• indicadores	 cais editado em 2005. pelo Programa Pró Conselho

-	 Brasil, coordenado pela CO\'ANDA - Conselho Nacior,ai dos
• açoes	 Dirc'itas da Criança e da Adolescente -. Instituto lclemiq
• valor	 Celular e Secretaria Especial das Direitos Humanos.



'cJd Ulil cxcniplo:

Programa: Erradicação do Trabalho Infantil

Rclirar crianças t'	 riiiçd'	 11 18 riariças	Nenhuma	Sc rclarias
.'iclolcsccntes (até. 16	adolescentes trabalhando	criança	 d 
IMOS) das rrentcs de	indnídos em	 lrahalhanrdn	AssistOnftLn
trabalho, ifKlUifl(li)-O,.	ProqW111dS	 'ocial
bem como a aii'	 'oi .ik	 1 iliii açio
Iaiiiiliares.	iii

roq í.J n1dS
)iOtcçiO e )ríiiIiOçd().

ifl

(adastrani cito (Lis	Trabalho	SUO aiii iii is	30.000 !ranstcrOncij 2 a os
rianças e adolescentes iníanlil	 União/800%

(atO 16 anos) em	erra (li ( Mio	 SM/\S2 0%
situaçao de trabalho,	no niuiik [iii)
lnclusao na escola
e em programas
sociais. Paqamenilo
de bolsa aos familiares.
Inclusão dos pais
em programas de
qcr,.nç.io de renda.

Por que o PRA e importante?

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 10112000) diz que "o projeto de lei
orçamentaria anual deve ser elaborado de forma compatível com o Plano plurianual.., e que
toda criação de despesa deve ser acompanhada de declaração mostrando a compatibilidade
com  plano plurianual".

Isso quer dizer que o poder público SÓ pode gastar naquelas ações que estão previstas no PRA

Além disso, ao ler o plano, a população pode avaliar se as promessas de campanha.
estão contidas no plano do governo para serem mesmo realizadas nos quatro anos do
mandato.

10	 Plano Plurianual e Políticas Sociais



Como Participar?
As organizações da sociedade podem e devem participar diretamente dos processos (te

elaboração, acompanhamento e avaliação do PRA. A melhor forma de tazer isso :

Aproximar-se dos conselhos (de Assistência Social, (te Lducaçao, de Saúde, cios
Direitos da Criança e do Adolescente, etc.) e entidades representativas de movimentos sociais,
para apresentar e discutir suas propostas para a melhoria das políticas públicas do setor.

Os conselhos e demais entidades, por sua vez, apresentam e discutem com o órgão
responsável pelo planejamento da pretèitura a análise da realidade de sua área (diagnóstico da
situação) e as propostas decorrentes desta análise e da discussão com os movimentos sociais.

Após conseguir a inclusão cia proposta rio Plano Plurianual, é hora de todos os
interessados acompanharem a discussão e as votações no Legislavo. Se, ao contrário, o Executivo
não incorporar as propostas apresentadas pelos conselhos e entidades, é possível neqocir com
os vereadores para que eles apresentem emendas. Por isso, é importante se informar sobre o
cronograma da discussão e votação do PRA na Câmara Municipal: em que data o PRA será
apreciado nas comissões e no Plenário.

Ainda junto ao Legislativo, é importante assegurara participação popular também
no acompanhamento e avaliação da execução do PRA. Essa possibilidade deve constar da
própria Lei que estabelece o plano. Se não estiver prevista, pode ser sugerida como emenda.

Anualmente, no mesmo período em que o PPA foi discutido pela primeira vez na
Câmara (agosto a outubro), os movimentos e conselhos	Note bem: de acordo com omdevem reivindicar que a prefeitura preste contas aos
vereadores e à população sobre o cumprimento dos 	Estatuto	Cidade,
objetivos e metas do plano. Este controle pode ser feito Legislativo. :

	promover—
.

comparando o que foi executado com o que foi	públicas para aprovação •, 1..
pia rleja(lo.

Quando participar?
Os prazos para elaboração do PRA geralmente são lixados ria Lei Orgânica do Município.

Caso ela não faça referência a eles, (leve-se trabalhar com os prazos estabelecidos pela
Constituição para a União, que são os seguintes:

- primeiro semestre cio primeiro ano do governo: elaboração do PRA
- até 30 de agosto: o Executivo entrega o plano para o Legislativo:
- até 15 de dezembro: o Legislativo devolve a lei para o Executivo.
- agosto a dezembro dos três anos seguintes: avaliação e correções do plano, através das

leis orçamentárias.



Qual a relação entre PPA e Orçamento Público?

O PPA só se viahiliti ..itravcs ci Lei de [)irctriivs Orçamentarias - LDO - e da Lei
OrçariicriLria Anual - LOA As ações e programas oristantcs do PRA para serem concretizados,
devem estar previstos nessas íluas leis. () 5 conselhos e demais entidades devem acompanhar
os processos de eljboraço e votação da 1 DO e da LOA, pois pode haver alterações nos
investimentos tanto para melhor quanto para pior. Por isso, é importante ficar atento aos
prazos, que geralmente são assim:

• até 30 de Abril. o Executivo entrega ao Legislativo o projeto de LDO
• até 30 de Junho: o Legislativo devoke - depois de discutir e emendar - a LDO

para o Executivo
• até 30 de Setembro: o Execijtivo entrega a LOA ao Legislatio
• Jk , 31 dc dezembro: o Legislativo d(-volve - depois de discubr e emendar - a LOA ao Executivo

Que sugestões podem ser apresentadas ao PPA?

AS instituições e movimentos pre( SaiU (liscutir nos conselhos quais sao as principais
demandas do município 00)1 ela lrea ou segilicoto coi que atuam. E preciso sempre
fazer a previsão orçainci iLria - Itiobrajido l' e o planejamento é para quatro anos. 1
importante também (101 llie( cr (15 (oilll)el(l oias dos [rés niveis de governo - federal, estadual
e munidpal - l>dm endereçar ormela I n ( ok as propostas.

Rira ijulilai esse eokrnliiiieiiki.	il,ii tini exemplo ompleto, na área do Conselho
dos Direitos da Criança e cio Adolescente. Após um analise da demanda e da nu ria te
er\ ;çs publicos (\Istenl(s na iLit	snpodem-se deltrider as seguintes ações e pro(jrdnnias

v	sen\uk.ifl1ento (la LdU.içZio Intaritil
•	struç3o de creches e pre-escolas
• juaptaçao e melhoria de prõrtios
• capacitaç3o de professores e protissionais
• material lúdico e didático
• transporte
• merenda
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" desenvolvimento do Ensino Fundamental
• adaptação de prédios escolares para a inclusão da criança de 6 anos no ensino fundamental
• melhoria da rede íísica
• capacitaçao de professores e profissionais
• material didático	 (	

Oi

transporte
:rmerenda escolar

V Saúde materno-iníant.il e Saúde da Família
V Saúde mental
V' Esporte e lazer

Cultura
/ Proteção Social Básica	 -• Atendimento complementar à escola

• Programa de Aprendizagem Profissional
• Programa de Iniciação Profissional
• Programa de Geração de Renda e

Colocação no Mundo do Trabalho	 •
• Agente Jovem
• Serviço de Atendimento Integral as

Famílias
• Programa Bolsa família

V' Proteção Social Especial
• Serviço de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
• PEfI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
• Abrigo
• Atendimento a Adolescentes Autores de Ato Infracional

• Programa de Liberdade Assistida
• Programa (te Prestação de Serviços à Comunidade

Da mcSmc) forma, conselhos e movimentos de outros setores, como educação, saúde,
meioamhiente, assistência social, comunicação, cultura, habitação, ele, devem fazer o diagnóstico
cia realidade local, listar os problemas e apresentar suas propostas. Como se vê, é importante
conhecer quais os programas afins existentes no âmbito estadual e federal com os quais o
município tem ou poderá ter parceria.

Por exemplo, na área da saúde pode ser suqerida a implantação de um posto de saúde
em um distrito, a ampliação do atendimento nos postos da cidade, com obras de melhorias e
contratação de médico, a realização de uma campanha sobre a importância do acompanhamento
pré-natal. etc.

Na área da cultura, a construção de uni 	cultural, a realização de exposições
anuais ou festivais de acordo com a vocação local. Na área de meio ambiente, podem sugerir



um convénio para vLihilitar a iiiiplitiiiçan (la oleta seletiva de lixo, a criaço de um parque,
obras de saneamento.

Em iníra-estrutura. (1 paviineiitaço de vias urbanas, a construção de cisternas para
captação da aqui dis chuvas na na rural, etc.

Assktencici Social

O órgao qestor da Assistência Sorial no município elabora também o seu Plano, que deve
ser aprovado pelo Conselho Murii pai de Assistência Social. O Plano de Assistência Social (PAS)
ê um instrumento de pkinejauilenlo do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e constitui um
dos requisitos leqais para que o nu mni ipio possa gerir Seus SCilÇOS, programas e projetos..

Para que o PAS se ton e eík t/, e iso que ele esteja compatível com o PPA (10
município, i l ei de Diretri/es 1 )FçuuiterttirLis (lD( )) e o orçamento anual (lOA), assegurando
05 recurSos necessários pari o inato iann'nlo rIas ações de Assistência Social.

Cabe ar) Conselho Miunti paI de AssIskIR a Social acompanhar e avaliara execução cio
PAS, inclusive suqerimelo a si ia revisao quando necessário. Desta forma, o Conselho exerce,
de lorma efetiva, o controle so ai.

Conclusão

Seguindo os PSSOS aqui cxeinplilk ados e respeitando as caracteristicas, vocações, niveis
de organizaçao e demais per uliariclades Inc ais, preleitilras, vereadores, conselhos e demais
entidades podem se preparar para girar tur um processo amplo e participativo de construção
do planejamento público e do orçamento de cida municipio

Mais do que isso, sua realiiaçu deflaqra o eletivo controle social ou público, de que
tanto se ouve talar. Ou seja. o acompanhamento e a a . aliaçao da e\ecução do orçamento,
dos projetos e das políticas públicas pela sociedade.

O mais importante é iniciar a caminhada, buscando o fortalecimento da cidadania. o
aperfeiçoamento das políticas públicas e a maior integração entre os programas municipais,
estaduais e federais.
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