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Resumo:  
As transformações sociais ocorridas no Brasil, especialmente após a CF/1988, foram 
importantes para reafirmar a legalidade da democracia representativa e abrir alternativas 
para constituição de espaços democráticos participativo.O controle social na gestão do 
Programa Bolsa Família é entendido como o acompanhamento efetivo da sociedade civil  e 
contribuição para uma maior transparência das ações do Estado e garantia de acesso das 
famílias mais vulneráveis ao Programa. O objetivo do presente estudo é realizar uma análise 
do papel da instância de controle social do Programa Bolsa Família no município de Niterói-
RJ e suas contribuições no acompanhamento e fiscalização do Programa no município.  
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Abstract: 
The social transformations that occurred in Brazil, especially after CF / 1988, were important 
to reaffirm the legality of representative democracy and to open alternatives for the 
constitution of participatory democratic spaces. The social control in the management of the 
Bolsa Família Program is understood as the effective accompaniment of society Civil society 
and contribute to greater transparency of State actions and guarantee access to the most 
vulnerable families to the Program. The objective of the present study is to analyze the role 
of the social control body of the Bolsa Família Program in the municipality of Niterói-RJ and 
its contributions to the monitoring and control of the Program in the municipality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a pobreza sempre surpreendeu tanto por sua intensidade, mas, sobretudo 

por sua estabilidade. E esta pobreza acaba gerando um cenário de profundas 

desigualdades que se mantém inerte e resiste a mudanças estruturais e conjunturais das 

últimas décadas. 

 Sendo assim, a  etapa atual do capitalismo exigiu um debate sobre o papel do 

Estado, a promoção de justiça social e a convergência das políticas sociais públicas para as 

reais necessidades da sociedade, com desenvolvimento socioeconômico sustentável, por 

meio de elaboração de estratégias de proteção social com vistas à superação da pobreza e 

a redução das desigualdades, ou seja, ao combate das múltiplas expressões da questão 

social, com as demandas sendo direcionadas como responsabilidade do estado, porém com 

o controle social para a sua implementação, avaliação e execução pela sociedade civil por 

meio do controle social.  

  Para isso adotou-se a estratégia de concepção de Programas de Transferência de 

Renda com Condicionalidades  – os PTRC.Em 2003, no governo do presidente Lula surge o 

Programa Bolsa Família – PBF com a justificativa de combater a miséria, a pobreza e a  

exclusão social, além de promover a emancipação das famílias mais pobres. Tem como 

premissa a integração entre os entes da federação para a sua execução, assim como a 

intersetorialidade entre as políticas públicas para a sua execução e o controle social, por 

meio do acompanhamento e fiscalização da sociedade civil. 

O objetivo do presente estudo é realizar uma análise do papel da instância de 

controle social do PBF no município de Niterói-RJ e suas contribuições no acompanhamento 

e fiscalização do Programa no município. Também compoem  um dos projetos do NIEPSAS 

– Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social do 

Programa de Pós Graduação em Serviço Social da Pontificia Universidade Católica do Rio 

de Janeira, que pesquisa, dentre outros temas, o controle e a participação social nas 

políticas públicas de Assistência Social, como é o caso do Programa Bolsa Famíli, na  

região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.  
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          2.1.  Participação  Popular e Controle Social: transformações no Brasil  

 

As transformações sociais ocorridas no Brasil, especialmente após a Constituição 

Federal de 1988, foram importante para reafirmar a legalidade da democracia representativa 

e abrir  alternativas para constituição de espaços democráticos participativos (Raichelis, 

2007). No entanto, com a adoção pelo governo brasileiro ao projeto neoliberal, observa-se a 

existência de dois projetos políticos distintos: o primeiro traz em seu bojo o alargamento dos 

processos democráticos; o último defende um Estado mínimo que encolhe suas 

responsabilidades sociais transferindo-as para a sociedade civil. “Assim, o encolhimento das 

responsabilidades sociais do Estado encontra sua contrapartida no encolhimento do espaço 

da política e da democracia” (Dagnino, 2004, p. 109).  

 Nesse sentido, os sujeitos históricos e conscientes do seu papel político devem 

explorar as contradições engendradas pelas mudanças estruturais no sentido de 

problematizar as desigualdades sociais, alterando a sua naturalização e lutando para que as 

questões sociais latentes sejam incorporadas na agenda política e nas arenas decisórias 

(Pereira, 2003). 

Cabe destacar que na década de 1980, a chamada década  perdida tenha mostrado 

avanços no campo político social, com a criação e expansão de novos direitos,3 alterando o 

perfil e o conteúdo da proteção social, definindo novas competências, efetuando mudanças 

importantes no arcabouço institucional para planejamento e gestão de políticas sociais – as 

conquistas legais e constitucionais estão longe da universalidade de direitos (Pochamann, 

2008). Por isso a necessidade da ampliação da fiscalização na implementação, execução e 

avaliação das políticas públicas no Brasil.  

Não podemos deixar de afirmar que o controle social foi uma importante contribuição 

para a execução das políticas públicas no Brasil.  A expressão controle social pode ser 

concebida em diferentes sentidos: o controle do Estado sobre a sociedade e o da sociedade 

sobre as ações do Estado. O primeiro, está a favor da classe dominante, mediante a 

implementação de políticas para diluir os conflitos sociais. O Estado administra os negócios 

dessa classe, difundindo ideologicamente seus interesses e normatizando os 

comportamentos indivíduos. As instituições estatais e as instancias participativas exerceriam 

esse controle com vistas ao consenso e a manutenção e reprodução da ordem do 

                                                 
3
 Aqui estamos nos referindo a Constituição Federal de 1988. Porém, é importante destacar, 

conforme veremos mais adiante na presente pesquisa que as mudanças legais não andaram em 
consonância com as mudanças na prática, sendo as últimas necessitando de um lapso temporal 
maior para serem implementadas. Exemplo disso é aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, 
lei complementar que regulamenta  a política de Assistência Social no pais, que levou mais de cinco 
após  a promulgação da CF/88 para ser aprovada. A aprovação da LOAS foi possível graças a ação 
do Ministério Público Federal no governo do Presidente Itamar Franco. 
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capitalista.  

O segundo tem como perspectiva controlar as ações estatais em favor das classes 

subalternas. É nesse que se inserem os conselhos gestores, instâncias de participação 

institucionalizadas. “[...] Neste sentido, o controle social envolve a capacidade que a 

sociedade civil tem de interferir na gestão pública, orientando as ações do Estado e os 

gastos estatais na direção dos interesses da maioria da população” (Castro, 2010, p.121). 

 

    2.2.   Programa Bolsa Família: compreendendo o Programa   

Criado em 2004, o  PBF  tem como  justificativa combater a miséria e a exclusão 

social, além de promover a emancipação das famílias mais pobres, sendo lançado como um 

programa de combate à fome e a pobreza, tornando a Política de Renda Mínima do 

Governo Federal, de caráter não contributivo, destinado ao público da assistência social, 

com condicionalidades e focalizado, ou seja destinado ás famílias  em situação de pobreza4. 

O principal objetivo do Programa é a inclusão social das famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza, baseando-se na articulação de três fundamentos: i) a curto 

prazo, o alívio imediato da pobreza por meio da transferência de renda; ii) a médio prazo, a 

ruptura do ciclo intergeracional da pobreza, por meio do acesso aos serviços básicos de 

saúde, educação e assistência social, que se materializa no cumprimento das 

condicionalidades do Programa;5iii) a longo prazo, o desenvolvimento integral das famílias. 

É um Programa com condicionalidades que se expressam em compromissos na área 

de saúde, educação e assistência social. O acompanhamento das condicionalidades, por 

parte do poder público, depende de uma rede intersetorial de acompanhamento, da qual 

participam as áreas de saúde, educação e assistência social, nas três esferas de governo, 

muitas vezes organizadas institucionalmente enquanto “comitês gestores intersetoriais do 

PBF”, e de um Sistema Integrado de Gestão das Condicionalidades, constituído por 

sistemas informacionais para a inclusão e acompanhamento dos dados.  

A execução e gestão do Programa Bolsa Família acontecem de forma 

descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre governo federal, estados e 

municípios, observadas a intersetorialidade, a participação e o controle social. O Governo 

Federal, por intermédio do MDS, é responsável pelo financiamento, desenho institucional, 

coordenação e monitoramento do programa. Os ministérios da Saúde e Educação 

                                                 
4
 Em 2013 este valor foi atualizado da seguinte maneira: extrema pobreza, até R$ 77,00 e pobreza de 

R$ 77,01 até R$ 154,00.  
5
 Estudos do IPEA e FGV comprovam que no Brasil a pobreza se reproduz intergeracionalmente. 

Logo, se os pais não tiveram acesso à educação e a saúde, por exemplo, os filhos terão maiores 
dificuldades em tê-la. O PBF tem como objetivo romper este ciclo, buscando um patamar prioritário de 
acesso aos serviços básicos por parte destas famílias. 
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participam também, na medida em que são responsáveis pela oferta de serviços e 

acompanhamento das condicionalidades. 

No que se refere ao Programa Bolsa Família, o controle social é entendido como “o 

acompanhamento efetivo da sociedade civil na gestão do PBF como contribuição para uma 

maior transparência das ações do Estado e garantia de acesso das famílias mais 

vulneráveis ao Programa”. É operacionalizado por meio das Instâncias de Controle Social 

(ICS), que funcionam, na maior parte dos casos, através de conselhos de políticas públicas 

anteriormente existentes na esfera municipal, tais como os Conselhos Municipais de 

Assistência Social, Saúde, Educação, e Segurança Alimentar e Nutricional. 

De acordo com Soares; Satyro ( 2009), o PBF atuou na contribuição da redução da 

desigualdade, devido a  progressividade dos benefícios e pelo fatos do mesmos serem 

focalizados. Já com relação a pobreza, a ausência de impacto do PBF deve-se ao baixo 

valor dos benefícios, ou seja, para obter impactos somente com ampliação no valor dos 

benefícios.  

 

2.3.  O cenário de execução do PBF no município de niterói: Gestão e Controle 

Social com ações integradas 

De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, Niterói tem uma população estimada em 

487.327 habitantes e  uma área de 133.9 km², sendo a quinta cidade mais populosa do 

Estado e a de maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de 0,83. O município integra 

a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sendo um dos principais centros financeiros, 

comerciais e industriais do Estado. Das 100 melhores cidades brasileiras para abertura de  

negócios6, apresenta-se como a 12ª melhor opção.  

Contudo, Niterói ainda polariza os municípios vizinhos, e tem uma dinâmica 

econômica e urbana própria, fazendo com que a porção leste da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro seja identificada como parte distinta ou demande planejamento urbano ou 

políticas públicas próprias. 

De acordo com os dados do IBGE 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) nominal de 

Niterói foi de R$10,8 bilhões, figurando-se como o terceiro município com maior PIB do Rio 

de Janeiro, depois da cidade do Rio de Janeiro e Duque de Caxias e o 41º município mais 

rico do Brasil. Já no setor de petróleo, a região respondia por 70% do parque instalado 

fluminense do setor7, concentrando desde empresas de off shore e estaleiros, sendo a 

                                                 
6
  Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) - Ranking com as 100 melhores cidades do 

Brasil para se mora. http://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i - cite_note-10. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i#cite_note-10
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cidade, a segunda maior empregadora formal do Estado do RJ, embora ocupasse o 5º lugar 

quanto ao número de habitantes, que correspondia a 4,11% do total da população da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos- SASDH é responsável pela 

execução do PBF na esfera municipal  e atua em conjunto com a Proteção Social Básica.  O 

setor responsável pelo Programa é o Núcleo de Renda e Cidadania, inaugurado em 

29/03/2016, que é responsável pelo PBF, Cadastro Único e o Renda Melhor 8, que segue as 

orientações de gestão descentralizada do Programa Bolsa Família que foi estruturado com 

base no compartilhamento das responsabilidades entre os três níveis de governo. 

De acordo com a Coordenadora do Núcleo de Benefícios, Fernanda Quinelatto: 

 

“para desenvolver o trabalho de gerenciamento e implementação do Bolsa Família 
em âmbito local,  é necessário fortalecer ações intersetoriais, especialmente entre a 
política de Assistência Social, a Saúde e a Educação, com o objetivo de viabilizar o 
efetivo acompanhamento das famílias, identificar os casos de maior vulnerabilidade e 
intervir adequadamente nessas situações. Além disso, é preciso estimular uma 
permanente interlocução entre a prefeitura, a Instância de Controle Social, o estado e 
o MDS para a implementação do Programa”. 

 
 

O Núcleo de Renda de Cidadania funciona em espaço próprio, com computadores e 

acesso a internet. Atende os usuários diariamente das 8 as  17 horas ininterruptamente, de 

modo a suprir as demandas necessárias para a execução dos procedimentos concernentes 

ao PBF, Cadastro Único e Renda Melhor. Os principais atendimentos e os números dos 

mesmos, podem ser visualizados na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Atendimentos do Núcleo de Renda e Cidadania  até novembro/2016 
Fonte: Núcleo de Renda e Cidadania 

 

No Município NITERÓI/RJ, o total de famílias inscritas no Cadastro Único, de acordo 

com o MDSA ( www.mds.gov.br ) em setembro de 2016 era de 28.019 dentre as quais:  

                                                 
8
 O Programa Renda Melhor, elaborado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, é 

parte integrante do Plano de Erradicação da Pobreza Extrema no Rio de Janeiro e tem como objetivo 
assistir com benefício financeiro as famílias que são integrantes do Programa Bolsa Família. O 
Governo do Rio de Janeiro visa assim alinhar-se ao desafio nacional pela superação da pobreza 
extrema, lançado pelo Governo Federal, com o Plano Brasil Sem Miséria. No município de Niterói, 
2863 famílias recebem o referido benefício. 
 

http://www.mds.gov.br/
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 14.350 com renda per capita familiar de até R$ 85,00;  

 4.083 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00;  

 5.296 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;  

  3.679 com renda per capita acima de meio salário mínimo . 

Com relação ao PBF beneficiou, de acordo com o MDSA ( www.mds.gov.br ), no 

mês de outubro de 2016, 15.266 famílias, no município de Niterói, representando uma 

cobertura de 98,9 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem 

benefícios com valor médio de R$ 164,12 e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 2.505.487,00 no mês. 

A divisão do número de pessoas cadastradas no Cadastro Único e beneficiárias do 

PBF, de acordo com o território dos CRAS pode ser visualizada na tabela abaixo:  

 

 

Tabela 2 - número de pessoas cadastradas no Cadastro Único e beneficiárias do PBF 
Fonte: Núcleo de Renda e Cidadania 

 
 

As condicionalidades do Programa são devidamente acompanhadas pelas equipes 

da saúde e da educação, bem como são realizadas reuniões intersetoriais periódicas 

sempre que necessário, com o objetivo de reduzir o número de descumprimentos, bem 

como identificar as famílias em situação de descumprimento, visto que são estas que 

apresentam as maiores situações de vulnerabilidade. Com relação a estas famílias são 

realizados acompanhamentos específicos pelas equipes dos CRAS, bem como pelas 

escolas onde as crianças e adolescentes estudam e pelas equipes das Estratégia de Saúde 

da Família – ESF do território ao qual a família pertence.  

http://www.mds.gov.br/
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           Tabela 3 – Repercussões dos descumprimentos de concidionalidades de saúde  

e educação – Programa Bolsa Família – Niterói/RJ 

Fonte: Núcleo de Renda e Cidadania 

         Já as ações complementares, relacionadas à terceira dimensão do PBF e que 

requerem ações intersetoriais têm como objetivo gerar oportunidades para auxiliar as 

famílias na superação da situação de vulnerabilidade social em que se encontram. A 

situação de vulnerabilidade social de um indivíduo ou de uma família está relacionada à sua 

exposição aos riscos e à sua capacidade de enfrentá-los. Essa situação pode ser 

momentânea, como no caso de famílias vitimadas por enchentes ou por longos períodos de 

seca. Ou também podem ser situações mais duradouras, a exemplo de famílias que vivem 

em localidades com alto grau de violência e com dificuldades de inserção dos adultos no 

mercado de trabalho.  

Para as referidas ações, o Núcleo  precisa estar em permanente contato com todos 

os equipamentos da Secretaria de Assistência Social e Diretos Humanos e também com 

outros setores como saúde, educação, habitação, bem como com a Instância de Controle 

Social do Programa.  

Um exemplo positivo desta interlocução com os diferentes setores foi a proposta de 

mudança de fluxo no atendimento após uma reunião intersetorial com as coordenações do 

Aluguel Social, Habitação, Bolsa Família e CRAS. Todas as inscrições e/ou atualizações do 

Cadastro Único, referentes aos processos de recadastramento do Aluguel Social, Programa 

Minha Casa, Minha Vida e averiguação e revisão cadastral a partir daquele momento seriam 

feitas nos CRAS. A estratégia diminuiu o fluxo do atendimento melhorando, 

consideravelmente, o tempo de espera do beneficiário e a qualidade do serviço prestado. 

Outro exemplo positivo é com relação ao Controle Social, o PBF e o Cadastro Único 

no município de Niterói são acompanhados pelo Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS, que possui uma Comissão especifica responsável pelo Programa, a “Comissão do 

Programa Bolsa Família”.  

O CMAS de Niterói foi criado em 1996 pela Lei Municipal n.º 1549/96,  é paritário, 

composto por sete (7) representantes titulares e suplentes  do Poder Público e sete (7) 
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representantes titulares e suplentes  da sociedade civil. Realiza reuniões mensais em 

caráter ordinário em espaço próprio, possuindo mobiliários, computadores e acesso a 

internet, bem como um secretário executivo e uma assistente social, que acompanha as 

atividades, em especial as visitas e auxilia na elaboração dos relatórios, dentre outras 

atividades.  

Esta Comissão tem como papel acompanhar a execução do PBF no município por 

meio das seguintes ações: 

 Realizar visitas mensais a Gestão Municipal do PBF para acompanhar a 

execução do PBF, tendo amplo acesso aos espaços, documentos e sistemas;  

 Realizar visitas sempre que houver necessidade, em função de denúncia ou 

outra demanda, em caráter extraordinário; 

 Realizar reuniões mensais com a Gestão do PBF; 

 Apresentar relatório das visitas na reunião ordinária mensal do CMAS; 

 Tem caráter deliberativo, por isso pode propor medidas que visem melhorar a 

execução do PBF no município, bem como acompanhar a sua implementação; 

 Receber denúncias dos usuários do PBF; 

 Demais ações que forem necessárias para o bom andamento da Gestão do 

Programa.  

As visitas começaram a ser realizadas a partir de junho/2015 e tiveram continuidade 

no ano de 2016 e seguem um calendário anual, previamente pactuado na reunião ordinária 

do CMAS. São sempre realizadas por dois representantes da sociedade civil e por dois 

representantes do poder pública, com vistas a garantir a paridade.  

Após a realização das visitas, são elaborados relatórios pelos membros da Comissão 

com a colaboração da assistente social que presta apoio técnico ao CMAS. Na reunião 

ordinária do Conselho, os relatos das visitas são apresentados na pauta e discutidos com os 

demais membros do CMAS. Após são elaboradas deliberações e encaminhadas para 

gestão do PBF e para o Gestor da SASDH. A implementação das deliberações são 

acompanhadas pela Comissão do PBF na próxima visita técnica à gestão municipal do 

Programa.  

As visitas e as reuniões foram de grande importância segunda a avaliação da 

coordenadora do Programa, Fernanda Quinelatto: 

 

 as pautas discutidas por ocasião das visitas ao Núcleo, bem como nas  reuniões             
foram; : as denúncias envolvendo beneficiários do Programa, planejamento das 
ações, prestação de contas, avaliação dos gastos da gestão municipal. Outras ações 
realizadas foram: visitas às unidades para verificar atendimento e infraestrutura; visita 
a instituição que arquiva os formulários”.  
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Nesse sentido, é muito importante a perspectiva da participação do controle social na 

execução do Programa, dado o seu caráter deliberativo, que possibilita ampliar o escopo 

contributivo para a execução do Programa.  

A avaliação por parte da presidente do CMAS, Arlete Teixeira,  também é muito 

positiva, porém destaca, como representante da sociedade civil, o principal desafio discutido 

na Comissão e na plenária do CMAS:  

 
Instigar o envolvimento da população; constituir um processo de formação 
continuada; realizar a articulação entre conselhos diversos; repensar as 
ações de fiscalização e acompanhamento de modo a contemplar o universo 
do Programa; realizar atividades nos territórios e comunidades, com vistas à 
democratização dos processos decisórios; dar retorno das discussões e 
decisões aos segmentos que representam; criar documentos, indicadores 
que dê visibilidade a atuação da Comissão, como forma de fortalecer a 
legitimidade desse espaço.  

 

Tendo em vista que os objetivos do Programa Bolsa Família apontam para a 

intersetorialidade e complementaridade entre as ações, e a perspectiva de obter as 

condições necessárias a promoção e efetivação do programa, estas dimensões devem ser 

um imperativo no âmbito das instâncias de controle social das políticas, dada a necessidade 

de compreender a totalidade das demandas da população e a integralidade que deve ser 

atribuída à intervenção estatal. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A cultura política possibilita a convivência entre novos e antigos valores e faz com que 

esta seja um processo de construção permanente, com vários aspectos relevantes a serem 

considerados, dentre os quais se destacam a mescla de práticas democráticas em conjunto 

com práticas clientelistas, paternalistas e patrimonialistas e a participação popular.  

No cenário de consolidação da política de Assistência Social e do SUAS, onde os 

programas de transferência de renda adquirem representatividade expressiva é possível 

elencar alguns fatores presentes na gestão de Programas como o Bolsa Família que nos 

permitem auferir traços de rompimento destas práticas culturais.  

Porém estes avanços não são suficientes para romper com o histórico de práticas 

culturais baseadas em favores e trocas por votos. É preciso fazer um esforço profundo para 

que aspectos históricos e marcantes da cultura política do Brasil sejam de fatos rompidos. 

Para isso é necessário que suas raízes sejam arrancadas. Só assim as políticas públicas 

conquistaram o status para cumprir a missão para as quais foram criadas e os brasileiros, 

serão de fato, cidadãos. 
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Contudo, o exercício do controle social articulado à dimensão da intersetorialidade 

requer que os conselhos busquem mudar suas relações e práticas organizacionais na 

perspectiva de compreender as necessidades da população em sua totalidade e exigir do 

Estado o provimento de políticas públicas que atenda a complexidade das demandas da 

sociedade.  

É relevante ressaltar que a Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família se 

constitui em um espaço de participação e controle social que necessita ser fortalecido com 

vistas ao alcance de seu potencial democrático e impulsionador de uma nova cultura de 

gestão da coisa pública e com a participação popular. 
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