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 EVOLUÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 

 

 CICLO DA GESTÃO PÚBLICA 

 

 FASES DA DESPESA PÚBLICA 

 

 FERRAMENTAS PARA O MONITORAMENTO 

 

 FOCO DE ATUAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 

SUMÁRIO 



ESTADO 

SOCIEDADE  CIVIL 

SISTEMA SÓCIO-POLÍTICO 

MERCADO 



- Regime democrático; 

 

- Arcabouço legal (regras sobre accountability); 

 

- Acessibilidade às informações; 

 

- Participação. 

Requisitos para o Controle Social 



      Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do 

parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 

disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o 

acesso a informações referentes a:  

        I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas 

unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, 

no momento de sua realização, com a disponibilização 

mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 

serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária 

do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 

licitatório realizado; 

Lei de Responsabilidade Fiscal 



Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por 

qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 

requerente e a especificação da informação requerida.  

 

§ 1o  Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do 

requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.  

 

§ 2o  Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa 

de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios 

oficiais na internet.  

 

§ 3o  São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos 

determinantes da solicitação de informações de interesse público.   

Lei de acesso à informação (Lei 12527-2011) * 
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CICLO DA GESTÃO PUBLICA 







*Proposta.pdf 

Proposta de Campanha - Fortunati.pdf


 ampliar os instrumentos de controle social. 

construção do Metrô e a implantação dos BRTs 

ciclovias, o transporte hidroviário e as zonas livres de acesso à Internet. 

programas de capacitação no turno inverso ao da escola 

Implantar duas Repúblicas para jovens adultos em situação de rua, que se 

encontram em fase final de atendimento 

Ampliar a Rede Municipal, com a construção de 50 novas escolas infantis 

comunitárias, 10 novas infantis municipais e cinco novas de ensino fundamental. 

Proposta de Campanha - Fortunati  





PPA 2014-2017 * 

PPA - PALEGRE 2014-2017.pdf


LOA – 2014  * 

LOA (Projeto de Lei)PALEGRE 2014.pdf


Prefeitura publica edital para construção de escola fundamental 

24/06/2013 12:17:36 

Conforme o edital 01/2013, publicado nesta segunda-feira, 24, o 

município de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação 

(Smed), realizará licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo 

Empreitada por Menor Preço Global, para contratação de empresa 

especializada para construção da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Altos da Embratel. Demanda do Orçamento Participativo, a 

instituição atenderá em tempo integral e se localizará na avenida 

Professor Oscar Pereira s/nº, no bairro Cascata. 

O valor total da obra, que terá diferenciais como acessibilidade, 

sustentabilidade e eficiência energética, será de R$ 11.932.632,61.  Os 

envelopes serão abertos em 9 de agosto, às 9h30, na sede da Smed (rua 

dos Andradas, 680, 5  andar, Centro Histórico). O edital e seus anexos 

poderão ser examinados e retirados no mesmo endereço, no 12º andar, 

na sala 1201, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 17h30, de terça a sexta-

feira, mediante apresentação de CD-R ou CD-RW, sem uso. 















Empresa A        

R$  2,90 

Empresa B          
R$  2,79 

Empresa C          
R$ 3,30 

Empresa D          
R$ 2,80 #  233% 

ITEM QUANT. Preço Empresa Emp. B Empresa Empresa

Máximo A Vencedora C D

6 2102 9,38 9,15 9,35 9,38 2,98

LOTE I

 Papel sulfite A4 ( 210mm x 297mm), com 

gramatura 75 g/m2 colorido, nas cores verde, 

amarela e azul - pacotes com 100 folhas e 

posteriormente embalado em caixa de papelão 

Preços praticados no balcão: 

Material Escolar 
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27 



28 







Planilha # 

LAJEADO RS - DESPESA POR CREDOR 2013 (ATÉ AGOSTO).xlsx












 Trajetória do CS até 2008 

 

 Criação do OSB 

 

 Maiores desafios 

 

 Foco 

Reflexões finais 



ROTEIRO 

 
Demanda da sociedade local 

 

Seminário de sensibilização 

 

Comissão de constituição 

 

Assembléia de fundação 

 

Registros 

 

Equipe operacional - Capacitação  

 

Planejamento Estratégico 



REQUISITOS INDISPENSÁVEIS 

 
Sustentabilidade 

 

Representatividade 

 

Estrutura 

 

Capacidade 
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