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Atribuições da Instituição Financeira 
no Trabalho Social (PAC e MCMV) 

 
Analisar e aprovar os projetos e planos de modo a assegurar a 
exequibilidade; 

Verificar a realização dos procedimentos licitatórios do Trabalho 
Social no que tange ao tempo, preço e objeto; 

Acompanhar e aferir (monitorar) a execução do Trabalho Social, 
assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos; 

Analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados, 
assegurando a compatibilidade e aderência das despesas 
realizadas com o objeto pactuado; 

Garantir a fiel observância e ampla divulgação deste Manual, não 
estando autorizada nenhuma orientação ou aplicação divergente;  

Encaminhar ao MCIDADES informações sobre o andamento do 
Trabalho Social e das demais informações necessárias ao 
processo de acompanhamento e avaliação da execução e dos 
resultados das ações; 
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Discricionaridade é autonomia do agente público para 
decidir como aplicar as normas das políticas públicas; 

A discricionaridade não é por natureza boa ou má, o que 
importa é o resultado para a política; 

Diversos autores apontam a inevitabilidade da 
discricionariedade e que ela possibilita que o potencial 
criativo do implementador melhore o resultado das 
políticas; 

O entendimento que os implementadores tem sobre as 
políticas públicas e a forma de implementá-las devem 
ser foco de estudos (apud Hill); 

(Lotta,  2014) 

Discricionaridade 



Distribuição das Atividades dos Técnicos 
Sociais e Assistentes de Projetos Sociais 



Atividades necessárias  e não 
realizadas 



Formação dos Profissionais do TS da 
Caixa 



Accountability encerra a responsabilidade, a obrigação e 
a responsabilização de quem ocupa um cargo em 
prestar contas segundo os parâmetros da lei, estando 
envolvida a possibilidade de ônus, o que seria a pena 
para o não cumprimento dessa diretiva. (Pinho, 2006) 

 

Uma questão em aberto: 

No que concerne ao Trabalho Social, a quem Caixa,  
Proponentes e Ministério das Cidades são accountable? 

Accountability 
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