
Você sabe o que é

Controle Social?

O PVCC visa sensibilizar os profissionais da 
contabilidade sobre a importância das ações de 
voluntariado para a construção de uma sociedade 
mais justa e solidária. Com isso, a classe contábil 
disponibiliza seus conhecimentos técnicos em 
variadas ações sociais gratuitamente.

www.voluntariadocontabil.cfc.org.br

www.crcrj.org.br

facebook.com/crcrj

(21) 2216-9578
voluntariado@crcrj.org.br

Fale com o PVCC/RJ



Controle Social

É a participação do cidadão na gestão 
pública,  na fiscalização, no monitoramento 
e no controle das ações da Administração 
Pública.

Trata-se de importante mecanismo de 
prevenção da corrupção e de fortalecimento 
da cidadania.

Controle social é acompanhar de perto a 
administração de uma escola, posto de 
saúde, obra, fornecimento de merenda 
escolar ou medicamentos. 

O direito à informação sobre a 
administração pública é garantido pela 
Constituição de 1988, pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar nº 101/200 e pela Lei de 
Acesso à Informação – Lei Federal nº 
12.527/11. 

É dever de todos os órgãos públicos 
informar à população, com clareza, sobre a 
aplicação dos recursos e todos os atos de 
gestão. Essas informações devem ser 
dadas com uma linguagem clara, para 
compreensão dos cidadãos.

A efetividade dos mecanismos de controle 
social depende essencialmente da 
capacidade de mobilização da sociedade 
e do seu desejo de contribuir. 

O cidadão, no exercício do controle 
social, deve estar atento ao cumprimento 
dos objetivos das políticas públicas, 
denunciando possíveis irregularidades 
encontradas aos seguintes órgãos, 
conforme o caso:
Controladoria-Geral da União(CGU), o 
Ministério Público Estadual, o Ministério 
Público Federal, os Tribunais de Contas 
do Município, do Estado e da União; as 
Câmaras de Vereadores e Assembleias 
Legislativas; e os Conselhos responsáveis 
pelo acompanhamento da respectiva 
política.

Com a ajuda da sociedade, será mais fácil 
controlar os gastos públicos e a correta 
aplicação dos recursos públicos.

ÓRGÃOS FISCALIZADORES

Câmaras de Vereadores e Assembléias 
Legislativas Ministério Público Estadual 
(MPE) e Ministério Público Federal (MPF)
Poder Judiciário (Juízes e Tribunais de 
Justiça) Tribunais de Contas dos Estados 
(TCE) Tribunal de Contas da União (TCU)
fiscalizam as prefeituras e os governos 
estaduais, recebem e apuram denúncias e 
podem até afastar administradores 
envolvidos em corrupção (prefeitos,
governadores, secretários etc.) defendem 
os interesses da sociedade. Recebem e 
investigam denúncias de desvios de 
dinheiro público e propõem ações 
judiciais visando à punição dos 
envolvidos e ao ressarcimento dos 
recursos desviados. O MPF atua nos casos 
que envolvem recursos federais e o MPE, 
quando os recursos forem estaduais e 
municipais.

são quem dá a última palavra: decidem 
quem vai ou não ser punido, quem deve ou 
não ir para a cadeia, quem perde ou não o 
mandato etc. Mas eles só podem agir se
forem acionados por alguém: pelo 
promotor de Justiça, por exemplo, ou por 
qualquer pessoa, mas neste caso precisa 
haver assistência de um advogado.

estão presentes em todos os estados. 
Fazem fiscalizações e auditorias, por 
iniciativa própria ou por proposta do
Ministério Público. Examinam e julgam a
regularidade das contas dos gestores 
públicos estaduais e municipais. Esses 
gestores podem ser governadores, 
prefeitos, secretários estaduais e 
municipais, ordenadores de despesas e 
dirigentes de autarquias, fundações, 
empresas públicas ou sociedades de 
economia mista.

julga a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos federais e auxilia o 
Congresso Nacional no controle externo da
Administração Pública Federal e no 
julgamento das contas do Presidente da
República.

No artigo 5º, inciso XXXIII do Capítulo I - 
dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos: "todos têm direito a receber 
dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado". 

Se você não encontra as informações 
sobre os serviços da Prefeitura, exija o 
cumprimento da LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE 
MAIO DE 2009

Acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar nº 101, determinando a 
disponibilização em tempo real de 
informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Aprenda como participar das discussões 
sobre o uso do dinheiro público e como 
controlar a sua aplicação. Acesse: 
www.portaldatransparencia.gov.br

Mecanismos de controle social:

  Audiências públicas
  Ouvidorias
  Consultas Públicas
  Lei de iniciativa popular 
  Orçamento participativo 

Lei de Acesso à Informação
A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, regulamenta o direito constitucional 
de acesso dos cidadãos às informações 
públicas. 

www.mprj.mp.br

www.tjrj.jus.br

www.tcerj.gov. br 

Links úteis:


