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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 Efeito Democratizante

Preâmbulo da CR/88

•“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos.”

•“A CR/88 só pode ser avaliada no interior do processo de transição à 
democracia. Trata-se mesmo de um marco institucional daquela 
dinâmica política, cujos atores relevante (partidos, movimentos sociais e 
personalidades) se mobilizaram a fim de produzirem instituições 
públicas adequadas a um regime democrático.”



Governabilidade

Corresponde às modalidades, regras e 
instituições que configuram o marco em 
que se desenvolve a sociedade para 
alcançar seus objetivos enquanto bem-estar 
material, cultural e espiritual. 
“É difícil (senão impossível) implementar a 
democracia numa sociedade não 
democrática” (Ministro Haddad)

Democracia,   Governabilidade e Instituições



•  DIREÇÃO PARTICIPATIVA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
Art. 1ºArt. 1º
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce, por meio 
de representantes eleitos [democracia representativa] ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.

    FUNÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
Garantir a legitimidade  em todas as fases do ciclo do poder, 
cobrindo, portanto, as opções e a escolha de quem as faz.
Formas básicas de democracia participativa, que se traduzem 
direitos: 

 1. Participação Popular Semidireta na elaboração legislativa 
(referendo e plebiscito);
 2. Participação Popular Direta na elaboração legislativa 
(iniciativa popular);
 3. Participação Popular na Administração Pública.

Governabilidade e
Democracia Participativa



PARTICIPAÇÃO 

 É A INTEGRAÇÃO DOS INDIVÍDUOS E DOS GRUPOS NOS PROCESSOS 
DO PODER ATRIBUÍDO AO ESTADO.

•Sujeita-se a um duplo condicionamento: 

Subjetivo

Motivação: 
Condicionante 
de ordem 
psicológica e 
social

Objetivo

Admissão
: Natureza 
política e 
jurídica 



•  Institutos Polivalentes de Participação

1. Representação Política - Resulta do sufrágio (Câmara dos 
Deputados - Art. 45, Senado Federal - Art. 46, Assembléias 
Legislativas - Art. 27, § 1, Câmaras Municipais - Art. 29, I); Chefias 
dos Executivos;

2. Publicidade - Art. 37, caput;

3. Informação - Art. 5° , XXXIII;

4. Certidão - Art. 5°, XXXIV, b;

5. Petição - Art. 5°, XXXIV, a;

Democracia Participativa e Governabilidade ou a 
Desconstrução do antigo e a Construção do Novo



INSTITUTOS DE PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA

1. Plebiscito - Consulta popular pela qual o cidadão é chamado a 
manifestar-se sobre um fato, quase sempre no sentido de dar-lhe ou 
não valoração jurídica - Art. 14, I, Art. 18, § 3º, 18, § 4º e Art. 2º do 
ADCT (forma de governo - rep/mon, sistema de governo - parl/presi);

2. Referendo - Manifestação do cidadão sobre decisões de órgãos 
legislativos ou administrativos, com o propósito de mantê-las ou 
desconstitui-las - Art. 14, II;

3. Iniciativa popular - Direito dos cidadãos de propor projetos de lei 
de interesse da sociedade/segmentos expressivos;

4. Lobby/Grupos de Pressão - Influência nas decisões a serem 
tomadas pelos corpos políticos - não regulamentada.

Democracia Participativa e Governabilidade



INSTITUTOS DE PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetiva: legitimar os atos da administração pública e servir de controle 
da legalidade.

1. Coleta de Opinião -  recolher tendências/preferências dos 
segmentos sociais,  para lastrear decisões;

2. Audiência Pública -  Direito de expor tendências / preferências / 
opções que conduzam o poder público a uma decisão de maior 
aceitação consensual;

3.  Colegiado Público -  Direito de integrar órgãos de consulta / 
deliberação coletivos do poder público. Desempenho de funções 
administrativas de forma restrita e permanente, cometida a 
representantes não eleitos da sociedade/segmentos sociais específicos - 
Art. 29, X, Art. 89, VII, Conselho da República, Art. 10, Art. 174, Art. 
182, § 1º, Art. 194, VII, Art. 204, II, Art. 206, VI, Art. 216, § 1º, Art. 
227, § 1º;

Democracia Participativa e Governabilidade



4. Provocação de Inquérito Civil -  Art.129 - Modalidade de 
participação, com objetivo  de submeter à apreciação do MP provas 
ou indícios de violações de interesses difusos, com vistas à 
postulação de ACP.

Objeto de Proteção:  Patrimônio Público e Social, meio ambiente, 
consumidor e outros interesses difusos e coletivos.

5. Denúncia ao Tribunal de Contas -  Art. 74, § 2º - A CR/88 
confere a qq. Cidadão [eleitor alistado - Art.14, 1]; partido político 
[é o registrado - Art. 17, § 2º]; associação [fins lícitos - Art. 5º, 
XVII]; sindicato [registrado no órgão competente - Art. 8º, I].

Objeto de Proteção: irregularidades/ilegalidades que digam respeito 
à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas.

6. Reclamação relativa à prestação de serviços públicos - Art. 
37, § 3º.

Democracia Participativa e Governabilidade



INSTITUTOS DE PARTICIPAÇÃO JUDICIAL

1. Ação Civil Pública - Art. 129, III; Lei nº 7.347/85;
Objeto de Controle: Defesa dos interesses difusos e coletivos.

2. Ação Popular - Art. 5º, LXXIII;
Objeto de Controle: Legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 
Objetivo:  anular atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa e ao patrimônio histórico-cultural.

3. Ação por Ato de Improbidade Administrativa -Lei 8.429/92 -Art. 14 
Objeto de Controle: Proteção da moralidade administrativa.

4. Mandado de Segurança Coletivo - Para proteção de direito líquido e 
certo, quando o responsável ou autoridade/agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público, sempre que haja interesse coletivo 
[comum a grupos de indivíduos filiados / associados a partidos políticos, org. 
sindical / entidade de classe / associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano.

Democracia Participativa e Governabilidade



4. Ação de Inconstitucionalidade - Art. 103 - Objetiva tirar da ordem 
jurídica as normas compatíveis com a Constituição da República.

5. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - Art. 14, § 10 - 
Destina-se a zelar pela legitimidade dos mandatos eletivos, cassando-se os 
mandatos daqueles eleitos com fraude, corrupção ou abuso do poder 
econômico.

6. Júri Popular - Art. 5º, XXXVIII - Presença do cidadão, com funções 
jurisdicionais, com caráter eventual/semipermanente, objetivando suprir os 
órgäos e tribunais judicantes com apreciações laicas e imparciais sobre 
fatos controvertidos. 

7. Acesso da Advocacia às Magistraturas Togadas - Arts. 94, 104, 
111, § 1º, 119, II, 120, III, 123, parágrafo único, I. Direito de particulares 
(advogados) ocuparem em caráter permanente cargos em tribunais, com 
objetivo de levar esses corpos judicantes a visão/experiência adquiridas no 
exercício da profissão.

Democracia Participativa e Governabilidade



A PARTICIPAÇÃO, PELO CONTROLE SOCIAL, E A A PARTICIPAÇÃO, PELO CONTROLE SOCIAL, E A 
EFETIVAÇÃO DE DIREITOS PÚBLICOSEFETIVAÇÃO DE DIREITOS PÚBLICOS

Diogo F. Moreira Neto
• Não se Interessa – Atitude Apática
• Não Quer Participar- Atitude Abúlica
• Não se Sente em Condições de Fazê-lo- Atitude Acrática

Subjetivo

Motivação: 
Condicionante 
de ordem 
psicológica e 
social

Objetivo

Admissão: 
Natureza 
política e 
jurídica 



Controle Social
Controle Sócio-JurídicoConjunto de instituições, 

estratégias e sanções 
sociais que pretendem 
promover e garantir a 
submissão do indivíduo aos 
modelos e normas 
comunitários.

“Limitação do agir individual

na sociedade.” (Bobbio)

... normas de conduta juridicamente 
protegidas.
É um plus em intensidade e gravidade 
das sanções.
Alto grau de formalização na imposição 
e execução da sanção.

Controle Social X Controle Sócio-Jurídico 
das Políticas Públicas



CONTROLE SOCIAL

Coexiste em permanente tensão com o controle 
estatal. Quanto maior é o controle estatal, menor 
é o social, e vice-versa. 

 Quando pleno e absoluto é a negação da 
capacidade de o Estado interferir nas questões da 
sociedade. 

Quando inexistente permite um domínio 
regulatório absoluto do Estado das atividades 
sociais.

A Democracia, a Crise Política e o Controle Social 
Via “Inflação de Conselhos” (?)



É a limitação da ação do Estado, dentro de suas várias 
funções, quanto ao seu alcance e conteúdo.

O controle, como função do Estado, exige, como o regime 
democrático, um grau de desenvolvimento da sociedade e 
dos agentes da Administração para alcançar seu escopo, 
evoluindo de modo permanente, como num ciclo de 
realimentação permanente:

Democracia      Controle       Democracia

CONTROLE ESTATAL



 deve ser atividade permanente, desenvolvida prévia, 
concomitante e posteriormente à prática do ato, 
acompanhando toda sua extensão;

 ocupar a atenção de toda a sociedade, para afastar a 
idéia de omissão e impunidade;

 ser desenvolvida por todos os órgãos do aparelho do 
Estado e da iniciativa privada, quando exercente de 
função estatal, mesmo que em regime de colaboração;

 ser atribuída a um órgão específico, para o qual será 
atividade-fim.

CONTROLE ESTATAL EFICIENTE:UMA 
NECESSIDADE DA DEMOCRACIA



Controle: Modalidades

•  Controle  Interno
O fundamento do controle administrativo reside no dever-poder de 
autotutela que a Administração Pública tem sobre suas atividades, atos 
e agentes. Esse poder-dever de autotutela é exercitado, normalmente, 
por órgãos superiores, em relação aos inferiores, e por órgãos 
especializados (controle técnico, auditorias);

• Controle  Externo
Além do Controle Interno, cada poder é dotado de mecanismos de 
controle sobre os demais poderes, conducentes a assegurar a 
equidistância harmônica e independente que deve qualificar sua 
equilibrada convivência. Freios e Contrapesos.



Instituições de Controle Externo

 Controle Legislativo –  exercido  via Comissões 
Parlamentares de Inquérito CPI’s, convocações, pedidos de 
informações e mediante a atuação do respectivo Tribunal de 
Contas ( Controle Orç.-Econ.-Financeiro);

 Controle Jurisdicional -  é mediato, depende de 
provocação, nos termos da lei instrumental civil e incide 
diretamente sobre a legalidade da atividade administrativa;

 Controle Jurídico pelo Ministério Público - 
preventivo, concomitante, sucessivo e/ou repressivo. O MP 
tem o direito de sindicar e pleitear extra e judicialmente a 
preservação dos bens e direitos da sociedade.



Estrutura Constitucional dos Direitos Socias e a 
Previsão de Controle Social



Desenho Legal do Dh à Saúde

As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema  único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes
I - Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo;
II - Atendimento integral com  prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;
III - Participação da comunidade.



Desenho Legal do Dh à Assistência Social
LOAS - LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 

• Direito do cidadão e dever do Estado- é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê 
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

• Objetivos:  a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, bem como a 
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; 

• Forma de realização -integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia 
dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização 
dos direitos sociais. 

• Princípios 
• I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;
• II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas; 
• III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória 
de necessidade; 

• IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

• V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

• Diretrizes 
• I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e comando 

único das ações em cada esfera de governo; 
• II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
• III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera 

de governo. 



Desenho Legal dos Direitos da C & Adolescente

Diretrizes da Política Atendimento à Criança e ao Adolecescente (art.88 
ECA):

I - Prioridade Absoluta- Preferência na Formulação e Execução das  
Políticas Públicas e Alocação de Recursos.

II- Descentralização Político Administrativa– União, Estados e Municípios.

II – Municipalização do Atendimento

III – Participação da Comunidade – Legitimação e Controle pela 
Existência  Conselhos de Direitos e Tutelares

IV – Integração Operacional – MP, PJ, DP, PM, PC, Assist. Social



Desenho Legal do Dh à Educação
LDB Lei  9394/96

•          Dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

        Princípios:
•         - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
•         - gestão democrática do ensino público
•          -regime de colaboração entre os entes Federados
•         À União cabe a coordenação da política nacional de educação, 

articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 
normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais.

•        Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de 
Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade 
permanente, criado por lei. 



A NEM SEMPRE NOVA DISCUSSÃO DOS CONSELHOS

• VII Seminário Pró-Conselho - 24 e 25 de maio, o reuniu 27 Estados da federação e  mais de 2 mil 
pessoas de todo o país em Belo Horizonte (MG), em busca do fortalecimento dos conselhos estaduais e 
municipais pelos direitos da criança e do adolescente. 

Preocupação comum: como melhorar a gestão desses conselhos, para torná-los não apenas 
responsáveis pelos Fundos da Infância e Adolescência, mas protagonistas das políticas públicas para essa 
população. 

Tema do Encontro: Conselhos articulados para o desenvolvimento.  

“Marilene Cruz - Coordenadora da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Minas Gerias. Elogia a participação de representantes de conselhos municipais de Saúde 
e Educação, fundamentais para a construção de políticas de benefício integral à infância e 
diz: “Precisamos parar de disputar fatias do orçamento e construir diálogos 
convergentes. Isso não significa perder identidade, mas elaborar uma agenda 
comum”. O compromisso é estimular a criação  de conselhos e qualificar
conselheiros. Esse é o caminho para efetivar o movimento nacional pela garantia dos 
direitos da criança e do adolescente. 

 Irene Rizzini - Presidente do Child Watch Internacional no Brasil – apontou a confusão de papéis entre 
os setores público e privado, em que os equívocos são evidentes. “A política centralizadora e 
totalitária modelada historicamente por uma elite não protege o cidadão mais pobre. Exemplo disso é a 
idéia de menor, na qual você diferencia as crianças com seus direitos assegurados (da tal elite) e as que 
vivem em situação de risco. Estas últimas são as consideradas menores, abandonadas. E os conselheiros 
ainda persistem nessas idéias”. 



NOVO SÍSIFO OU RITO DE INICIAÇÃO DOS PJ 
ARTICULAÇÃO/MOBILIZAÇÃO/CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO/

ESTRUTURAÇÃO/CAPACITAÇÃO

•

 Márcio Rogério  - promotor de Ministério Público de Justiça de Minas Gerais Ao comentar pesquisas 
oficiais sobre a eficácia dos conselhos pelo Brasil, afirmou que 80% deles não têm qualquer diagnóstico 
sobre as demandas locais. “Os conselheiros não têm as informações mais básicas sobre a sua 
missão elementar “. 

Leonardo Avritzer -  .”Muitos dos conselhos têm pouca efetividade deliberativa. Equivocadamente, 
apenas encaminham documentos, sem qualquer participação nas políticas locais”, concluiu. Nestas 
condições, os conselhos têm realmente que possuir a qualificação necessária para não apenas orientar o 
destino dos Fundos da Infância e Adolescência, mas de ser protagonistas das políticas públicas para essa 
população 

 Marcus Fuchs  representante da Fundação Avina para a região Sudeste, antes gestor do Instituto 
Telemig, “os conselheiros não estão preparados para lidar com a diversidade dos problemas a serem 
enfrentados. As políticas públicas são homogêneas e não diferenciam as peculiaridades regionais.Os 
conselhos perpetuam isso ao não entender as diferenças entre as demandas entre as crianças que vivem 
em zonas rurais ou urbanas. O mesmo ocorre em comunidades indígenas e quilombolas.” 

Rudá Ricci - membro da executiva nacional do Fórum Brasil do Orçamento e coordenador do Instituto 
Cultiva - O intempestivo pessimismo, assim, foi acompanhado pelo discurso formativo, que apontou 
possibilidades de diálogo. “A gestão participativa é o caminho mais saudável para qualquer democracia. 
O futuro dos conselhos é substituir as secretarias de Assistência Social, Educação, ou mesmo 
Saúde. São eles que conhecem realmente as demandas locais, identificadas junto à comunidade”.

•  
Idéia apresentada pelo especialista- criação de uma Fundação Nacional de Apoio aos 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. “Trata-se de uma assessoria nacional, somada 
a uma à implementação de um fundo comum (extraído do FIA), envolvendo ONGs e conselhos, para a 
formação de uma rede”. 

 

• Fonte: REDE GIFE 

http://www.gife.org.br/redegifeonline_noticias.php?codigo=7613&tamanhodetela=3&tipo=ie


PONTOS BÁSICOS DE ANTÔNIO CARLOS GOMES DA 
COSTA – Sucesso da Mudança

VONTADE POLÍTICA- VALOR ATRIBUÍDO PELO DETENTOR DE POSIÇÃO 
VALOR FÍSICO/RECURSOS

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
PROPOSTA DE TRABALHO INTEGRADO
CAPACITAÇÃO- P/ ENTENDER E OPERAR O NOVO MODELO

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS- BASE MATERIAL

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO- 
P/MEDIR O IMPACTO DOS PRGRAMAS EM CURSO E ORIENTAR E REORIENTAR A 
ATUAÇÃO DOS DECISORES/OPERADORES E FINANCIADORES DO TRABALHO.



ARTICULAR PARA INTEGRAR: OUTROS 
E O PRÓPRIO MP (GNPDh-RAC)

• Proposta de Trabalho Integrado
Objetivo: 1.Superar 

• Paralelismo
• Antagonismos
• Superposições
• Divergências

• 2.Construir o Consenso
• 3.Coordenar Ações
• 4.Atingir Objetivos Comuns



UM CAMINHO PARA INTEGRAÇÃO - Dhesca
• VISÃO ESTRUTURALISTA – PREMISSA: A EFICIÊNCIA QUE SE 

PRETENDE ALCANÇAR PASSA POR UMA REDEFINIÇÃO DOS ÓRGÃOS;
• VISÃO FUNCIONALISTA – PREMISSA – A DEFICIÊNCIA OPERATIVA DOS 

ÓRGÃOS DEVE SER CONOTADA ÀS DISFUNCIONALIDADES ( DE PESSOAL, 
DE MATERIAL E DE EMPREGO) QUE APRESENTEM.

• SUBSISTEMAS DEVEM SE ARTICULAR EM UM SISTEMA
• SISTEMA PRECISA DISPOR: INSTITUTOS DE INTERAÇÃO ENTRE OS 

ÓRGÃOS E UMA DOUTRINA DE EMPREGO COMUM E PELA PREVISÃO DE 
NORMAS DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES ENTRE ELES (COOPERAÇÃO E 
COLABORAÇÃO)

• SISTEMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ESPAÇOS DE CONSENSO DAS DIRETRIZES E AÇÕES SÃO A 
CONFERÊNCIA E O PLANO NACIONAL DE Dh



Ações=>Devem levar em conta as várias e claras Competências 
dos atores dos Sistemas: legislativas/administrativas, 

provocativas/jurisdicional

Serviços Execução/Acompanhamento

Ações Controle

Relatórios Avaliação

Notícia/Denúncia Apuração

Indício Inquérito

Prova Ação

Condutas Normatização



CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS 
SOCIAIS – A IMPORTÂNCIA DOS DIAGNÓSTICOS 

E PLANOS

ESPAÇO: PPA, LDO OU LOAS   

MP PRECISA APROPRIAR-SE DESSE 
CONHECIMENTO

PARA A POLÍTICA PÚBLICA DO MP
MP’S/CNPG/CNMP



 Assumir – via CNPG - o ano de 2007 como o “ ano da educação” 
“EDUCAÇÃO COMPROMISSO DO MP”

 Definir, com clareza, as zonas de atribuições dos vários ramos do MP, 
para reduzir atritos e ganhar efetividade;

 Definir as senhas de Consulta Ampla aos Sistemas do MEC;
 Participar de Todas as Conferências, tendo previamente analisado os 

Diagnósticos setoriais;
 Elaboração e/ou discussão com a sociedade civil dos diagnósticos 

sobre a situação local da educação, saúde, assistência e das crianças 
e adolescentes e  mobilizar forças políticas para apoiar  as gestões 
municipais que as priorizem , desenvolvendo diretrizes de co-
responsabilidade;

 Monitoramento, pela cooperação com o MEC (educação), visando a 
apontar em que medida e em quais situações os Estados e Municípios 
têm conseguido cumprir ou ampliar as metas, as quais, sem 
conveniências político-partidárias, devem ser amplamente 
publicizadas;

 Reconhecimento público e prêmios de incentivo às gestões que 
cumpriram os desafios propostos; Constrangimento público das que, 
sem fundadas razões, não  os cumprirem.

ALGUMAS AÇÕES  DO MINISTÉRIO PÚBLICOALGUMAS AÇÕES  DO MINISTÉRIO PÚBLICO



ALGUMAS AÇÕES  DO MINISTÉRIO PÚBLICOALGUMAS AÇÕES  DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 Representar ao Tribunal de Contas para que: 1. promova 

auditorias operacionais sobre os programas de educação básica e 
de promoção e proteção à criança e ao adolescente, com ênfase ao 
controle preventivo e/ou concomitante; 2. Obrigue os gestores a 
prestar contas do orçamento à comunidade (LRF), publicizando-as 
on line, em linguagem acessível, com  detalhamento da previsão 
de receitas e gastos realizados, por empenhos;

 Articulação junto ao Tribunal de Justiça, no sentido de que 
especialize Juízos, visando conferir celeridade aos processos 
coletivos de defesa dos Dhesca;

 Fortalecer o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
incentivando a destinação de recursos do Imposto de Renda para 
o Fundo;

 Articulação com os Parlamentos (partidos políticos), de modo a, 
com base nos Programas Partidários, assumir obrigações realtivas 
à Educação, Saúde, Assistência e da Criança e com o objetivo de 
editar/alterar legislação dessas áreas;

 Articulação com demais Conselhos Paritários de Políticas Públicas, 
de modo que, intersetorialmente, via diagnósticos/planos, as 
ações sejam integradas, fortalecendo-se o sistema de garantia de 
direitos das crianças e adolescentes do município.
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•Inclusão, nos PPA’s, dos indicadores sociais (saúde, educação, 
assist.social) como orientadores dessas políticas e verificar a 
existência de  investimentos (LDO), programas, projetos e 
atividades (LOA);

•Provocação das Câmaras de Vereadores/Assembléias 
Legislativas à ação de construção normativa de  regência do 
sistema e dos orçamentos assecuratórios da autoridade e do 
aparelhamento dos Conselhos. 

• Mobilização dos fóruns dos executivos municipais: 
associações de prefeitos ou  associações de municípios para 
instá-los à assunção de ações voluntárias na promoção dessas 
políticas.

• 



• Requerer a utilização dos meios de comunicação social para 

divulgação institucional das competências dos Conselhos e do 

acesso de qualquer cidadão aos mesmos, inclusive na condição de 

Conselheiro.

• Busca de parceria com organizações não governamentais e 

governamentais: Igrejas, Pastoral da Saúde, Pastoral da Criança, 

Ordem dos Advogados do Brasil, Sindicatos e associações de 

profissionais de saúde, educação,Conselhos Profissionais, 

Prefeitos comunitários, Clubes de Serviço, Maçonaria, Associações 

de Bairro, Universidades.
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• Verificação da existência de Diagnósticos e Planos setoriais;

• Verificação, pelos Conselhos respectivos, se os Programas 
estão registrados com controle sobre a política sócio-
pedagógica(art.90, ECA): , etc;

• Impugnação das ações levadas a cabo em desconformidade 
com as Políticas formuladas pelos Conselhos;

•Disponibilização de recursos e informação para que os 
Conselhos exerçam suas competências decisórias e de  
planejamento e fiscalização, sobretudo na execução financeira 
e orçamentária.



O SEGREDO DA AÇÃO 
É COMEÇAR.

Muito Obrigado!!

sales@mp.pe.gov.br
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