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Controle da Administração Pública Estadual



• Participação da Sociedade na:

– Gestão pública;
– Fiscalização de atos, contratos, convênios...
– Monitoramento e avaliação de políticas, programas, 

ações...

• Importante mecanismo de fortalecimento da cidadania;

• Aproxima a sociedade do Estado para acompanhar, propor 
e cobrar.

Sociedade atenta = Prevenção à corrupção

Controle Social



Ferramentas de Empoderamento do Cidadão



• Controle Interno:

– 140 agentes (auditores, articuladores, ouvidores);

• Controle Externo:

– AL – 46 deputados;

– TCE – 149 agentes (conselheiros, procuradores, etc.);

– MPE – 900 agentes (procuradores, promotores, etc.);

– PJ – 360 juízes...

Agentes do Controle Estadual



• Controle Social:

– 8,8 milhões de pessoas residentes no estado do 
Ceará

Agentes do Controle Estadual



– Fomentar o Controle Social:
• Capacitando a população para o exercício do Controle 

Social;

• Criando e divulgando canais de comunicação de fácil 

entendimento;

• Tomando as devidas providências para responder às 

solicitações de informação, divulgando informações de 

forma ativa, apurando as manifestações de ouvidoria... 

Como Contratar 8,8 milhões de Auditores?



• Ao final de 2015 serão cerca de 360.000 contatos por meio de 
canais de controle social (↑ 40%)

Sociedade x Poder Executivo Estadual 



• Aperfeiçoamento de processos, serviços e políticas;

• Regulamentação;

• Fiscalizações/Inspeções;

• Auditorias;

• Afastamento de colaborador das funções;

• Processos de sindicância;

• Suspensão de processo licitatório/contratação, etc.

Encaminhamentos a partir de Manifestações de 
Ouvidoria



• Operação Anaconda – venda de sentenças por juízes de São 
Paulo. Acabou com a prisão de delegados, advogados, 
empresários;

• Operação Castelo de Areia – crimes financeiros e desvio de 
verbas públicas que envolviam diretores de empreiteiras e 
partidos políticos;

• Operação Zelotes – conselheiro do CARF, que julga recursos 
de autuações da Receita, recebia dinheiro de propina por meio 
de empresas. A empresa não possuía nenhum funcionário e 
havia recebido R$ 58 milhões;

• Operação Lava Jato...

O Que Essas Operações têm em Comum?



TODAS ORIUNDAS DE DENÚNCIAS 
APRESENTADAS POR CIDADÃOS



"A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é 
uma coisa muito nossa. " 

Jô Soares



Que tenhamos ouvidos para ouvir os cidadãos, mas 
também que tenhamos boca pra falar e braços e 

pernas para agir contra a corrupção!!



Obrigado!
Coordenadoria de Fomento ao Controle Social

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará

Rede de Fomento ao Controle Social


