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Controle Social - Conceito 

- O Controle exercido pela sociedade sobre as ações do 
Estado;

- Controle das atividades do Estado pelo povo;

- Acompanhamento da gestão e fiscalização dos gastos 
no setor público.



Controle Social – Constituição Federal e Legislação 

- Constituição Federal:

* Acentuou-se no Setor Público uma preocupação 
consistente e evolutiva no intuito de prestar contas à 
sociedade sobre as realizações governamentais, tendo por 
motivo os anseios da sociedade e as exigências da própria 
legislação.

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2001):

* Transparência, controle e fiscalização.



Controle Social – Constituição Federal e Legislação 

- Lei da Transparência (LC 131/2009):
* Determina que sejam disponíveis, 

em tempo real, informações pormenorizadas
 sobre a execução orçamentária e financeira 
da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.

- Lei de Acesso à Informação - LAI:
* Lei Federal nº. 12.527/2011;
* Lei Estadual nº. 15.175/2012;
* Informações de Interesse Público devem ser 

fornecidas em até 20 dias.



Controle Social – Ferramentas para o seu exercício 

- Diário Oficial do Estado;

- Portal da Transparência;

- Canais de Ouvidoria;

- Canais de Acesso à Informação;

- PPA Participativo.



Controle Social – Capacitação da Sociedade 

- Falta de cultura participativa e de fiscalização;

Perguntas 21ª CREDE
Fortaleza

7ª CREDE
Canindé

Tem conhecimento do que é Controle Social. 28% 67%

Conhecem a Ouvidoria. 63% 37%

Conhecem o serviço telefônico 155. 17% 10%

Conhecem o Portal da Transparência. 18% 17%
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CAMINHOS DA 
CIDADANIA



Introdução 

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) em 
parceria com a Secretaria da Educação (Seduc) iniciou 
no dia 24 de setembro de 2013, no Colégio Liceu do 
Ceará, o projeto denominado “Educação Social”, 
buscando a melhoria do exercício da cidadania.



Objetivo do Projeto

Elevar o nível de educação social com a finalidade de 
contribuir para a melhoria da cidadania, conscientizando
a população para o exercício do controle social
 das ações do Poder Público.



Público Alvo 

- Alunos do ensino médio da rede Estadual de Ensino 
- Professores das Escolas de ensino médio

 



Lançamento do Projeto

O lançamento do projeto de Educação Social aconteceu 
no dia 24 de setembro de 2013, por meio da palestra 
"Caminhos da Cidadania", no Colégio Liceu do Ceará.

- 11 Palestras
 

- 1.240 alunos atendidos 

- 86,30% dos alunos assistiram as
                                      palestras.



 A palestra "Caminhos da Cidadania" foi ministrada nas
 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação -
CREDE de Fortaleza e de Canindé. 

Temas abordados:

- Cidadania
- Controle Social
- Combate à Corrupção 
- Ética 
- Acesso à Informação
- Portal da Transparência e Ouvidoria.  



O que é cidadania?
A cidadania representa as muitas 
formas que um cidadão tem de 
participar da gestão pública e, 
assim, contribuir para um Estado 
mais justo, eficiente e 
democrático. É algo garantido na 
constituição, o que envolve 
direitos e deveres.

A cidadania significa que o 
cidadão deve ser mais 
consciente, responsável e capaz 
de modificar a realidade social. 
Para tanto, o cidadão deve 
participar da gestão pública e 
fazer o controle social.



Quer fazer a diferença?
Então faça o Controle Social.

O Controle Social é o seu direito de 
participar do planejamento, priorização 
das demandas sociais, acompanhamento e 
controle das políticas e ações do governo 
e a fiscalização da sua execução.



Corrupção é mais que desviar
dinheiro público: é um desvio de conduta.

É o conjunto de valores morais e princípios 
sociais que norteiam a conduta humana na 
sociedade.

Ter ética é ser honesto, justo, solidário.

Mas o que é corrupção?

E o que é ética?



Você sabe como fazer o 
Controle Social?

Instrumentos de participação: 

 • Serviço de Informações ao Cidadão,

 • Portal da Transparência,

 • Ouvidoria,

 • Plano Plurianual - PPA 
 Participativo e Regionalizado
 
 • Processo Eleitoral.



O primeiro passo para a sua 

participação é ter acesso à informação.

 Direito de todo cidadão e dever do Estado.



Portal da Transparência

Contém informações sobre as ações do 
Governo acessíveis a qualquer cidadão.



Ouvidoria

Mediadora entre o Cidadão 
e o Governo.

O Cidadão pode exercer os 
seus direitos, registrando:

• Elogios

• Sugestões

• Reclamações

• Solicitações de Serviços

• Crítica

• Denúncias.

                   www.ouvidoria.ce.gov.br

            @OuvidoriaCeara

          ouvidoria.geral@cge.ce.gov.br

www.facebook.com/OuvidoriaCeara



Hospitais, remédios, campanhas de vacinação, 
creches, escolas, merenda escolar, bibliotecas, 

transporte escolar, moradia, saneamento básico, 
estradas, praças, centros comunitários, vilas 

olímpicas, quadras de esporte, centros culturais, 
transporte público,  segurança pública, etc.

O Plano Plurianual – PPA 
Participativo e Regionalizado

É o processo no qual a sociedade tem a oportunidade de 
opinar, debater, priorizar investimentos e definir questões 
importantes que envolvem as despesas públicas.

Exemplos:



Está escrito no primeiro artigo da 
Constituição “Todo poder emana do 

povo, que o exerce diretamente ou por 
meio de representantes eleitos”. 

Eleger representantes que defendam o 
interesse do povo e acompanhar o 

mandato de cada um deles é  
fundamental para o fortalecimento da 

democracia.

O seu voto tem o poder de melhorar a 
vida no seu bairro, na sua cidade, no seu 

estado e no país.

Vote consciente! Participe!

Processo Eleitoral



Números do Projeto
(2013.2 e 2014.1) 

- Palestras realizadas: 351

- Escolas atendidas: 172

- Alunos atendidos: 20.521

- Aceitação da palestra pelos alunos

(Pesquisa de Satisfação): 93,34%.



Relatos dos Alunos

- “Foi muito interessante essa palestra sobre o controle social 

e o quanto ele é importante, foi uma forma de comunicação para a 
gente, eu, por exemplo,  não sabia sobre o Controle Social!  Amei!"

- “Parabenizo o Estado por essa ação nas escolas públicas, a qual e de extrema 
importância. Seria importante que Informações como essas fossem disponibilizadas 
também aos pais dos alunos, em escolas privadas, em locais públicos, na TV, e nas 
redes sociais para que toda a população tivesse o acesso do conhecimento dos seus 
direitos e deveres”

- “As pessoas que hoje não conhecem essas informações têm o hábito instantâneo 
de julgar, eu era uma delas, mas agora tenho outra opinião”

- “A dinâmica de grupos prende melhor a atenção, seria bom se na palestra fosse 
mais dinâmica e tivesse brindes para participação”

- Os alunos do Instituto de Educação dos Surdos, não tinham 
entendimento da palavra Corrupção...

 



Relato de um Palestrante

“O projeto tem provocado uma verdadeira revolução entre os 
jovens estudantes, ao despertar o interesse pelas informações 
relativas à administração pública a participação ativa nas 
discussões pertinentes à cidadania. Nesse nosso ciclo de 
palestras, passamos pela Escola de Educação Profissional 
Ícaro de Sousa Moreira, no Bairro Bom Jardim, em que houve 
uma participação ativa dos estudantes na discussão da 
temática apresentada".

Ouvidor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 
(STDS) e facilitador do projeto, Paulo Henrique Araújo Lima.



- Interiorização

- Escolas particulares

- Associações e entidades de classe

- Aplicativo/jogos Infantis

- Curso em EAD na grade da Escola de Gestão Pública

- Curso em EAD com 12 fascículos com 35 mil oportunidades

Visão de Futuro do Projeto



Interiorização do Projeto de Educação Social.

O objetivo da interiorização do Projeto, será contemplar as 
19 CREDEs  promovendo a palestra "Caminhos da Cidadania" 
nas escolas da rede pública estadual, formando professores
para atuarem como multiplicadores do tema,considerando 
que a Educação e a Cidadania são  processos de 
Aprendizagem de caráter continuado.

 



PALESTRANTES ÓRGÃO

Antônio Carneiro Brasil SEINFRA

Adilia Maria rocha Monteiro SECULT

Cleide Costa Maia SEINFRA

Estefânia da Silva Pinho CGE

Geraldo Wilson Monteiro Nóbrega POLICIA CIVIL

Goretti de Fátima Ximenes Nogueira SRH

Hélio Alves Feitosa Jr. CGE

Jean Lopes dos Santos CGE

Jorge Sérgio Carneiro Redes SESPORTE

Juliana Cidrão Castelo Sales CGE

Maria Thaís  Pinheiro Holanda CGE

Paulo Henrique Araújo Lima STDS

Pedrina Antônia Alves de Oliveira Arrais PEFOCE

Ricardo de Almeida Porto CASA MILITAR

Rossana Maria Guerra Ludueña CGE

Tiago Peixoto Feliciano CGE



Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará
Coordenadoria de Fomento ao Controle Social

Obrigada.
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