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O que é 

controle social?

É a participação da sociedade na gestão pública,

fiscalizando, monitorando e controlando as ações da

administração pública, especialmente quanto à aplicação

dos recursos públicos.

O controle social pode ser exercido individualmente, por

qualquer cidadão, ou por um grupo de pessoas.



MODALIDADES 
DE CONTROLE 

SOCIAL

CONSELHOS DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

São órgãos autônomos, de composição 

plural e paritária entre o Poder Público e a 

Sociedade Civil, cuja função é monitorar, 

discutir e fiscalizar a execução das 

políticas públicas setoriais. 



CONSELHOS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Principais atribuições:

1. aprovar a política e o plano de assistência social;

2. normatizar, avaliar e fiscalizar a gestão e a execução dos
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social
prestados pela rede;

3. convocar ordinariamente as conferências de assistência social;

4. participar da elaboração e aprovação da proposta
orçamentária de assistência social (LDO, PPA, LOA) e

5. fiscalizar as entidades e organizações de assistência social.



CONSELHOS DE SAÚDE

Principais atribuições:

1. atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde 
e propor estratégias para a sua aplicação;

2. definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e sobre eles 
deliberar;

3. aprovar a proposta orçamentária anual da saúde;

4. fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação 
de recursos da Saúde;

5. analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de 
contas e informações financeiras e

6. fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços 
de saúde e encaminhar os indícios de denúncias aos respectivos 
órgãos.



CONSELHOS DO 

FUNDEB

Principais atribuições:

1. acompanhar e controlar a aplicação dos recursos do

FUNDEB;

2. supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual

e

3. instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas.



CONSELHOS MUNICIPAIS 

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Principais atribuições:

1. acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados

à alimentação escolar;

2. zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às

condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos

cardápios oferecidos e

3. receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer

conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução

do Programa.



MINISTÉRIO PÚBLICO

instituição - função

1. CF/88 art.127 caput: 

O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis. 



MINISTÉRIO PÚBLICO

funções

1. CF/88 art.129: 

São funções institucionais do Ministério Público: 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados nesta Constituição, 

promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia;



MINISTÉRIO PÚBLICO

funções

1. CF/88 art.129: 

São funções institucionais do Ministério Público: 

III – promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos;



Ministério Público

modelos ou formas de atuação:

Judicial

* Sistema 

Jurisdicional 

* Modelo Demandista

Extrajudicial

* Sistema 

Multiportas

* Modelo Resolutivo

escolha por adequação e efetividade 



Ministério Público

e acesso à Justiça:

Judicial

* CF art.5º XXXV

Extrajudicial

* CF art.5º XXXV

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito

CNMP Resolução 118/2014 – Política Nacional de Incentivo à Autocomposição.
CNMP Recomendação 54/2017 – Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva.



direito de acesso à justiça

1. direito de acesso ao Poder Judiciário. 

2. direito de acesso a outros mecanismos de 

distribuição de justiça.

3. direito fundamental de efetivo exercício dos 

direitos individuais e coletivos.



Ministério Público e Controle Social

1. Atuação pelo modelo extrajudicial. 

2. Ferramentas institucionais:

a) procedimentos administrativos (PA/PP/ICP);

b) audiências públicas;

c) recomendações;

d) termos de ajustamento de conduta.



Ministério Público e Controle Social

1. Atuação pelo modelo extrajudicial. 

2. Instrumentos de Trabalho:

a) capacitações;

b) reuniões;

c) rodas de conversa;

d) auditorias cívicas;

e) planos de ação.



MPGO - CAEJ e Controle Social

1. Educação:

a) Auditoria Cívica nas escolas do Município 

de Bonfinópolis;

b) Auditoria Cívica nas escolas do Município 

de Leopoldo de Bulhões.



diálogo

Pilares de Atuação

Sistema de Controle Social das Políticas Públicas

linguagem rede


