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A Associação Municipalista
de Pernambuco - AMUPE

Entidade de representação estadual, apartidária e sem fins 

lucrativos, criada em março de 1967, por um grupo de prefeitos 

que sentiu a necessidade de unir forças para reivindicar e buscar 

orientações para um melhor funcionamento das 184 prefeituras do 

Estado.

Seus principais objetivos são fortalecer o municipalismo, 

consolidar consórcios municipais, atuar de forma articulada e 

integrada com o Estado e a União, incentivar a criação de órgãos 

associativos nos Estados e promover a realização de ações que 

busquem a igualdade de gênero. Suas principais ações visam a 

solucionar problemas relativos aos Municípios de Pernambuco, 

desenvolvendo ações político-institucionais e assessorando os 

governos locais no âmbito técnico, jurídico e administrativo. 

A instituição está aberta ao recebimento e compartilhamento 

de conhecimentos, por meio de parcerias com universidades, 

fundações, organizações não governamentais e organismos 

internacionais que promovam estudos e projetos capazes de 

melhorar a qualidade de vida da população dos Municípios 

pernambucanos.

Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento local da 

região e atuar na promoção da transparência municipal a AMUPE 

participou de uma seleção de projetos, lançada pela Delegação da 

União Europeia no Brasil em 2016, dentro do programa temático 

"Organizações da Sociedade Civil e Autoridades Locais".

A proposta da AMUPE foi selecionada e firmou-se uma parceria 

de 4 anos (2017 – 2020) com vistas a reafirmar a centralidade das 

autoridades locais na promoção da democracia. A Comissão 

Europeia reconhece o importante papel das associações de 

autoridades locais em zelar para que os Municípios se beneficiem 

de um nível suficiente de autonomia no exercício do poder, bem 

como reforça sua capacidade de contribuírem para uma boa 

governança e para o desenvolvimento local.

Seguindo a ideia de alcançar uma descentralização plena, por 

meio da participação da sociedade nos processos decisórios das 

gestões locais, este projeto tem como objetivo contribuir para a 

construção de capacidades para garantir que as autoridades 

locais forneçam respostas às exigências dos cidadãos com 

eficiência, transparência e equidade na repartição dos recursos e 

no acesso aos serviços. 

Desejamos um bom trabalho a todas as pessoas envolvidas                    

nessa iniciativa!
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José Coimbra Patriota
Presidente da AMUPE
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O aprofundamento da democracia no Brasil tem exigido dos 

órgãos públicos a adoção de modelos de gestão que ampliem a 

sua capacidade de atender as crescentes demandas da sociedade 

e de agir de forma transparente e descentralizada. 

Para que essa descentralização se torne mais eficiente é 

necessário pensarmos em estratégias de criação de instituições 

que viabilizem a participação dos cidadãos e das cidadãs nas 

decisões políticas locais1. Essas estratégias precisam levar em 

conta alguns princípios, tais como: o controle do governo por 

parte dos cidadãos(ãs); a participação popular e o processo de 

educação para a cidadania; a tomada de decisões por maioria e a 

atenção às demandas das minorias (STEIN, 1997, apud ERICEIRA, 

2011).

Para viabilizar processos de participação popular é 

imprescindível a existência de pré-condições como a garantia do 

acesso universal às informações necessárias para a gestão, a 

garantia de que nos conselhos de direção, os segmentos menos 

poderosos tenham assento, e que os processos de gestão e 

tomada de decisões sejam transparentes. 

Os governos municipais ainda enfrentam dificuldades em 

colocar as informações públicas à disposição da sociedade de 

maneira clara e em tempo real, assim como em abrir canais de 

participação social. Esse processo requer uma mudança completa 

O Projeto Gestão Cidadã
de procedimentos e sobretudo de cultura social e administrativa. 

E essa mudança deve ser operada, uma vez que a Constituição 

Federal do Brasil, em seu art. 5, inciso XXXIII, diz que “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”. 

1
  A Constituição de 1988 (Art. 204, inciso II), aborda a questão da descentralização e da municipalização, 

garantindo a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações governamentais em todos os níveis.

Para obter um adequado desenvolvimento social e econômico 

é fundamental que a população paute a construção e a gestão das 

políticas públicas apontando suas necessidades. Mas, para que 

haja equilíbrio nesse processo é necessário também que os 

poderes públicos disponham de mecanismos de transparência e 

participação social, estando sensibilizados para essa realidade.
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 As administrações públicas locais ainda necessitam                    

aperfeiçoar seus sistemas e tecnologias de gestão, com                     

vistas à transparência e à contínua melhoria na prestação                      

de serviços públicos. 

Lei de Acesso à Informação – LAI

Em 2011 foi sancionada a Lei 12.257/2011 (Lei de Acesso                                    

à informação – LAI), que regulamentou os requisitos e a forma do acesso 

público às informações das três esferas de governo. A partir da entrada em 

vigor da LAI, modificou-se a forma com que os cidadãos e cidadãs se 

relacionam com o governo. Apesar de ainda enfrentar desafios em sua 

implementação na esfera municipal e estadual, essa lei inverteu 

completamente a lógica do sigilo que imperava na administração pública 

brasileira, determinando que a publicidade seria a regra geral, e o sigilo,                 

a exceção.

Mecanismos de transparência e participação social

Para obter um adequado desenvolvimento social e econômico 

é fundamental que a população paute a construção e a gestão das 

políticas públicas apontando suas necessidades. Mas, para que 

haja equilíbrio nesse processo é necessário também que os 

poderes públicos disponham de mecanismos de transparência e 

participação social, estando sensibilizados para essa realidade.
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Conselhos Municipais e controle social

Para obter um adequado desenvolvimento social e econômico 

é fundamental que a população paute a construção e a gestão das 

O controle social, entendido como a participação do(a) 

cidadão(ã) na gestão pública, é um mecanismo de prevenção da 

corrupção e de fortalecimento da cidadania. Qualquer cidadão ou 

cidadã pode exercer o controle social, individualmente ou em 

grupo. 

Um dos canais mais efetivos de participação social são os 

conselhos gestores de políticas públicas, espaços onde a 

cidadania pode se concretizar e a população pode realmente 

participar da formulação e fiscalizar a implementação de diversos 

Informar a população, com clareza, como gasta

o dinheiro público. 

Prestar contas à população. 

Discutir o orçamento com a população em

audiências públicas.

Informar qualquer pessoa a respeito de suas

licitações (art. 3o
 da Lei 8.666/93 - Lei das Licitações).

É dever da prefeitura:

políticas públicas apontando suas necessidades. Mas, para que 

haja equilíbrio nesse processo é necessário também que os 

poderes públicos disponham de mecanismos de transparência e 

participação social, estando sensibilizados para essa realidade.

tipos de políticas públicas. 

A instituição de conselhos e o fornecimento das condições 

necessárias para o seu funcionamento são condições obrigatórias 

para que Estados e Municípios possam receber recursos do 

Governo Federal para o desenvolvimento de uma série de ações.

A seguir, veja alguns exemplos de conselhos que devem                     

ser constituídos pelos Municípios:



2
    Fonte das informações sobre Conselhos: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/controleSocial/

ConselhosMunicipaiseControleSocial.asp>
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Controla o dinheiro para a merenda. 

Verifica se o que a prefeitura comprou está

chegando nas escolas.

Analisa a qualidade da merenda comprada.

Verifica se os alimentos estão bem guardados

e conservados.

Conselho de Alimentação Escolar2:

Controla o dinheiro da saúde.

Acompanha as verbas que chegam pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) e os repasses de programas federais.

Participa da elaboração das metas para a saúde.

Controla a execução das ações na saúde.

Conselho Municipal de Saúde:

políticas públicas apontando suas necessidades. Mas, para que 
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poderes públicos disponham de mecanismos de transparência e 
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Nos Municípios, também podem existir outros conselhos, 

voltados para diferentes programas de Governo. Essa informação 

deve ser buscada na Prefeitura ou na Câmara de Vereadores.   

Cada cidadão deve procurar saber quem são os conselheiros                     

e discutir com eles os problemas do seu Município. 

Acompanha a chegada do dinheiro e a aplicação                     

da verba para os programas de assistência social.
 

Aprecia e aprova o plano municipal e o plano                    

de ação de assistência social feito pela prefeitura,                    

bem como a prestação de contas e adesão a                            

programas federais.

Conselho de Assistência Social:

Além da LOA, a Constituição define também como parte                    

do ciclo orçamentário:

Plano Plurianual (PPA): apresenta os critérios de ação e 

decisão que devem orientar os gestores públicos (Diretrizes); 

estipula os resultados que se busca alcançar na gestão (Objeti-

vos), inclusive expressando-os em números (Metas) e delineia o 

conjunto de ações a serem implementadas (Programas). 

Acompanha a aplicação dos recursos federais referentes 

ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 

(Pnate) e ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 

para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos.

Recebe e analisa as prestações de contas referentes a 

esses Programas, formula pareceres conclusivos sobre a 

aplicação desses recursos e encaminha-os ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Examina os gastos realizados com recursos do Programa.

Supervisiona o censo escolar anual e a elaboração                           

da proposta orçamentária anual.

Conselho do Fundo da Educação Básica (Fundeb)

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): dispõe sobre as metas 

e prioridades para a administração pública, os critérios para a 

elaboração da LOA, as alterações da legislação tributária e as 

formas de financiamento do orçamento. Dispõe ainda sobre políti-

ca salarial e concursos públicos, estabelecendo os percentuais de 

recursos que serão descentralizados para os outros poderes e 

para a administração indireta.
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Além da LOA, a Constituição define também como parte                    

do ciclo orçamentário:

Plano Plurianual (PPA): apresenta os critérios de ação e 

decisão que devem orientar os gestores públicos (Diretrizes); 

estipula os resultados que se busca alcançar na gestão (Objeti-

vos), inclusive expressando-os em números (Metas) e delineia o 

conjunto de ações a serem implementadas (Programas). 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 48 e 49)

A prefeitura deve incentivar a participação popular na discussão 

de planos e orçamentos. Suas contas devem ficar disponíveis para 

qualquer cidadão. 

Controle social do planejamento orçamentário

A lei orçamentária anual (LOA) é o instrumento no qual os 

governos (municipal, estadual ou federal) esclarecem e planejam 

o que pretendem fazer com o dinheiro público. Deve abranger 

todas as receitas a serem arrecadadas e todas as despesas a 

serem realizadas.

Nos Municípios, essa lei é votada uma vez por ano na Câmara 

Municipal e esse é um ótimo momento para a população ser 

convidada para discutir e planejar junto com o seu governo local. 

Em muitas cidades do Brasil a população participa ativamente do 

processo do orçamento, decidem como será utilizado o dinheiro 

da prefeitura e acompanham de perto os gastos públicos (CGU, 

2009).

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): dispõe sobre as metas 

e prioridades para a administração pública, os critérios para a 

elaboração da LOA, as alterações da legislação tributária e as 

formas de financiamento do orçamento. Dispõe ainda sobre políti-

ca salarial e concursos públicos, estabelecendo os percentuais de 

recursos que serão descentralizados para os outros poderes e 

para a administração indireta.
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Transparência nos Municípios

A obrigação de prefeitos(as), governadores(as) e presidentes 

de disponibilizarem informações para qualquer cidadão sobre 

quanto arrecadam e gastam também é um tema muito importante 

a ser esclarecido e trabalhado. 

A transparência e o acesso à informação estão previstos como 

direitos dos(as) cidadãos(ãs) e deveres de todos os governos na 

Constituição Federal e em normas como a  Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar n.º 101/00, Lei 

Complementar nº 131/09), e a Lei de Acesso à Informação - LAI 

(Lei nº 12.527/11).

Com a aprovação da Lei de Acesso à Informação, o Brasil 

garantiu ao(à) cidadão(ã) o direito amplo de acesso a qualquer 

documento ou informação produzidos ou custodiados pelo Estado 

que não tenham caráter pessoal e não estejam protegidos por 

sigilo. De cumprimento obrigatório para todos os entes 

governamentais, essa Lei produz grandes impactos na gestão 

pública e exige para sua efetiva implementação a adoção de uma 

série de medidas, como a publicização em meios eletrônicos dos 

planos, orçamentos e contas públicas. 

Cientes de que os governos de pequenos e médios Municípios 

do interior de Pernambuco e do Brasil enfrentam dificuldades em 

Além da LOA, a Constituição define também como parte                    

do ciclo orçamentário:

Plano Plurianual (PPA): apresenta os critérios de ação e 

decisão que devem orientar os gestores públicos (Diretrizes); 

estipula os resultados que se busca alcançar na gestão (Objeti-

vos), inclusive expressando-os em números (Metas) e delineia o 

conjunto de ações a serem implementadas (Programas). 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): dispõe sobre as metas 

e prioridades para a administração pública, os critérios para a 

elaboração da LOA, as alterações da legislação tributária e as 

formas de financiamento do orçamento. Dispõe ainda sobre políti-

ca salarial e concursos públicos, estabelecendo os percentuais de 

recursos que serão descentralizados para os outros poderes e 

para a administração indireta.

A Lei da Transparência, complementando a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, esmiuçou ainda mais esse dever, 

prevendo a obrigação de todos os Municípios brasileiros 

disponibilizarem suas informações financeiras para a população 

em tempo real.

As Leis referentes à transparência no Brasil foram completadas 

com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), que 

regulamentou o direito da sociedade civil de pedir informações 

aos órgãos públicos, trazendo uma série de normas que podem 

realizar uma revolução no controle dos gastos públicos.

colocar as informações públicas à disposição da sociedade e em 

abrir canais de participação social, sistemas esses necessários 

para obedecer o que preconiza as leis federais de transparência e 

informação, será desenvolvido um processo de intervenção piloto 

em alguns Municípios para auxilia-los a implantar plenamente os 

requisitos legais de transparência e participação, assim como 

também preparar a sociedade civil dessas localidades para 

fiscalizar e auxiliar seus gestores na formulação de política 

públicas e na aplicação de recursos públicos como forma de 

melhorar a qualidade de vida da população    em geral.
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A obrigação de prefeitos(as), governadores(as) e presidentes 

de disponibilizarem informações para qualquer cidadão sobre 
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O que o Projeto fará para auxiliar os Municípios?

Cientes de que os governos de pequenos e médios Municípios 

do interior de Pernambuco e do Brasil enfrentam dificuldades em 

Além da LOA, a Constituição define também como parte                    

do ciclo orçamentário:

Plano Plurianual (PPA): apresenta os critérios de ação e 

decisão que devem orientar os gestores públicos (Diretrizes); 

estipula os resultados que se busca alcançar na gestão (Objeti-

vos), inclusive expressando-os em números (Metas) e delineia o 

conjunto de ações a serem implementadas (Programas). 

3
  Mais informações disponíveis em: <http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/

itens-avaliados/ranking/exija-seus-direitos>

O descumprimento, injustificado, de pedidos de acesso a 

informações públicas é ato ilegal, sujeitando seus infratores 

a sanções administrativas e até mesmo à condenação por 

ato de improbidade administrativa.

Assim, sempre que o(a) cidadão(ã) tiver negado, 

injustificadamente, o seu pedido de acesso à informação, 

pode acionar o Ministério Público.

Fonte: Ministério Público Federal – Combate à Corrupção3

Algum órgão público negou seu
direito de acesso à informação?

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): dispõe sobre as metas 

e prioridades para a administração pública, os critérios para a 

elaboração da LOA, as alterações da legislação tributária e as 

formas de financiamento do orçamento. Dispõe ainda sobre políti-

ca salarial e concursos públicos, estabelecendo os percentuais de 

recursos que serão descentralizados para os outros poderes e 

para a administração indireta.

A Lei da Transparência, complementando a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, esmiuçou ainda mais esse dever, 

prevendo a obrigação de todos os Municípios brasileiros 

disponibilizarem suas informações financeiras para a população 

em tempo real.

As Leis referentes à transparência no Brasil foram completadas 

com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), que 

regulamentou o direito da sociedade civil de pedir informações 

aos órgãos públicos, trazendo uma série de normas que podem 

realizar uma revolução no controle dos gastos públicos.

colocar as informações públicas à disposição da sociedade e em 

abrir canais de participação social, sistemas esses necessários 

para obedecer o que preconiza as leis federais de transparência e 

informação, será desenvolvido um processo de intervenção piloto 

em alguns Municípios para auxilia-los a implantar plenamente os 

requisitos legais de transparência e participação, assim como 

também preparar a sociedade civil dessas localidades para 

fiscalizar e auxiliar seus gestores na formulação de política 

públicas e na aplicação de recursos públicos como forma de 

melhorar a qualidade de vida da população    em geral.
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Cientes de que os governos de pequenos e médios Municípios 

do interior de Pernambuco e do Brasil enfrentam dificuldades em 

O Projeto Gestão Cidadã tem como principais objetivos:

      Fomentar a articulação entre governos locais, sociedade civil 

e vereadores(as) para o aperfeiçoamento das políticas públicas e 

desenvolvimento de respostas mais eficientes às necessidades da 

população.

    Contribuir para a consolidação de gestões públicas locais 

mais transparentes e abertas à participação social.

     Estimular a criação de novos mecanismos de participação 

social dentro das gestões públicas locais do Estado de 

Pernambuco.

Busca-se, acima de tudo, contribuir para a consolidação de gestões
públicas locais democráticas e participativas, que atendam os

interesses públicos e atuem de forma transparente e inclusiva.!

colocar as informações públicas à disposição da sociedade e em 

abrir canais de participação social, sistemas esses necessários 

para obedecer o que preconiza as leis federais de transparência e 

informação, será desenvolvido um processo de intervenção piloto 

em alguns Municípios para auxilia-los a implantar plenamente os 

requisitos legais de transparência e participação, assim como 

também preparar a sociedade civil dessas localidades para 

fiscalizar e auxiliar seus gestores na formulação de política 

públicas e na aplicação de recursos públicos como forma de 

melhorar a qualidade de vida da população    em geral.

   Sensibilizar e capacitar autoridades locais e servidores 

públicos para a implantação dos sistemas que atendam às 

prerrogativas das leis federais de transparência (Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência e Lei de Acesso à 

Informação).

     Promover o intercâmbio, entre Municípios pernambucanos, 

de informações e experiências relevantes ao desenvolvimento e à 

promoção da transparência pública e acesso à informação.
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Cientes de que os governos de pequenos e médios Municípios 

do interior de Pernambuco e do Brasil enfrentam dificuldades em 

O Projeto Gestão Cidadã tem como principais objetivos:

      Fomentar a articulação entre governos locais, sociedade civil 

e vereadores(as) para o aperfeiçoamento das políticas públicas e 

desenvolvimento de respostas mais eficientes às necessidades da 

população.

    Contribuir para a consolidação de gestões públicas locais 

mais transparentes e abertas à participação social.

     Estimular a criação de novos mecanismos de participação 

social dentro das gestões públicas locais do Estado de 

Pernambuco.

Com quem trabalhará?

O projeto irá trabalhar com dois grupos de Municípios de 

pequeno e médio portes pertencentes a duas regiões 

administrativas do Estado (Sertão e Agreste) e eleitos por meio de 

um processo seletivo público. 

O trabalho será realizado diretamente com essas prefeituras 

municipais (autoridades locais), com representantes da sociedade 

civil que tenham o perfil de liderança, interesse e compromisso em 

participar do projeto, bem como com vereadoras e vereadores.

Os beneficiários finais da ação serão todos os habitantes dos 

Municípios selecionados, uma vez que a participação social nos 

processos da gestão municipal irá contribuir para o 

aperfeiçoamento das políticas públicas e o desenvolvimento 

social local, evitando-se assim o desvio e o desperdício do 

dinheiro público. 

colocar as informações públicas à disposição da sociedade e em 

abrir canais de participação social, sistemas esses necessários 

para obedecer o que preconiza as leis federais de transparência e 

informação, será desenvolvido um processo de intervenção piloto 

em alguns Municípios para auxilia-los a implantar plenamente os 

requisitos legais de transparência e participação, assim como 

também preparar a sociedade civil dessas localidades para 

fiscalizar e auxiliar seus gestores na formulação de política 

públicas e na aplicação de recursos públicos como forma de 

melhorar a qualidade de vida da população    em geral.

   Sensibilizar e capacitar autoridades locais e servidores 

públicos para a implantação dos sistemas que atendam às 

prerrogativas das leis federais de transparência (Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência e Lei de Acesso à 

Informação).

     Promover o intercâmbio, entre Municípios pernambucanos, 

de informações e experiências relevantes ao desenvolvimento e à 

promoção da transparência pública e acesso à informação.
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Quais os resultados esperados?

Por meio de um processo interligado de capacitações e ações 

participativas, esse projeto almeja um conjunto de resultados                                  

e impactos que poderão ser alcançados a curto, médio ou longo 

prazo.

As atividades do projeto serão direcionadas para o 

esclarecimento da sociedade civil e dos governos locais sobre a 

necessidade da criação de mecanismos que permitirão maior 

aproximação e controle da administração pública. 

Esse trabalho promoverá o trabalho conjunto entre a sociedade 

civil, os governos locais e o poder legislativo municipal, 

estimulando a criação e/ou fortalecimento de canais de diálogo, 

participação e controle social, como o orçamento participativo, o 

planejamento participativo, os conselhos de políticas públicas, as 

ouvidorias e controladorias municipais, as conferências locais 

sobre temas de interesse público, as mesas de diálogo entre 

setores da sociedade civil e do governo local para solucionar 

conflitos sociais, as audiências públicas, as consultas públicas, 

além da criação de interfaces e ambientes virtuais abertos aos 

cidadãos.

Mecanismos, canais e instrumentos de participação
social criados nos Municípios trabalhados.
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A participação social é o caminho para a defesa e a efetivação                    

de direitos e cidadania. Para exercer esse papel, as lideranças                         

da sociedade civil necessitam ser orientadas sobre um conjunto                       

de processos, conceitos e diretrizes relativos às instâncias                                    

e mecanismos que podem ser criados para possibilitar o diálogo,                        

a aprendizagem e o compartilhamento de decisões entre o 

governo e a população. 

Como a participação social pode ser exercida na definição da 

agenda governamental, na formulação, execução, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação de programas, 

políticas e gastos públicos, haverá uma série de capacitações que 

habilitarão os grupos selecionados a exercerem a cidadania a 

partir de sólidos conhecimentos e embasamentos teóricos e 

práticos. 

A partir do momento que os Municípios trabalhados tiverem um 

grupo de cidadãos e cidadãs preparado para exercer o debate 

junto aos governos locais e controlar os gastos públicos, a gestão 

pública local estará agindo de forma mais descentralizada e 

poderá dar respostas mais eficientes às necessidades da sua 

população, gerando políticas públicas mais direcionadas aos 

problemas locais e um consequente quadro de desenvolvimento 

social. 

2 Sociedade civil capacitada para exercer a participação
e o controle social das políticas e dos gastos públicos. 

Por meio de um processo interligado de capacitações e ações 

participativas, esse projeto almeja um conjunto de resultados                                  

e impactos que poderão ser alcançados a curto, médio ou longo 

prazo.

As atividades do projeto serão direcionadas para o 

esclarecimento da sociedade civil e dos governos locais sobre a 

necessidade da criação de mecanismos que permitirão maior 

aproximação e controle da administração pública. 

Esse trabalho promoverá o trabalho conjunto entre a sociedade 

civil, os governos locais e o poder legislativo municipal, 

estimulando a criação e/ou fortalecimento de canais de diálogo, 

participação e controle social, como o orçamento participativo, o 

planejamento participativo, os conselhos de políticas públicas, as 

ouvidorias e controladorias municipais, as conferências locais 

sobre temas de interesse público, as mesas de diálogo entre 

setores da sociedade civil e do governo local para solucionar 

conflitos sociais, as audiências públicas, as consultas públicas, 

além da criação de interfaces e ambientes virtuais abertos aos 

cidadãos.
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3
Governos/autoridades locais sensibilizados(as) sobre
a importância de agirem com transparência e criarem
canais de articulação e recebimento de demandas sociais.

Agentes públicos sensibilizados significa a conquista da 

mudança da cultura de segredo para a cultura de acesso na 

administração pública. Um dos principais desafios na 

implementação eficaz de sistemas de acesso à informação e de 

controle social é a transformação dessa cultura do sigilo dos 

dados públicos, uma vez que a disponibilização de informações ao 

cidadão exige um processo de abertura no qual servidores e 

autoridades públicas têm um papel fundamental, pois lidam 

cotidianamente com a informação. 

A conquista da cultura de acesso à informação preconiza 

agentes públicos conscientes e sensibilizados de que a 

informação pertence ao cidadão e que cabe ao Estado provê-la de 

forma tempestiva e compreensível, atendendo de forma eficaz às 

demandas da sociedade. 

Esse projeto atuará nessa frente, pois é preciso romper a 

resistência também do aparato governamental municipal em 

dividir o poder com a sociedade. E esse trabalho demandará uma 

qualificação dos servidores públicos para colocarem as regras de 

acesso à informação em prática.

A Amupe lançou um edital público de seleção4 de até 14 

cidades localizadas em duas regiões administrativas 

pernambucanas, para participarem ativamente das atividades e 

servirem como pilotos dessa iniciativa.

Foi dada preferência ao trabalho com Municípios de pequeno                         

e médio portes, com maiores índices de vulnerabilidade social 

(menor IDH-M) e maior dificuldade em cumprir as recomendações 

federais em relação às regras de transparência e abertura de 

espaços de controle e participação social.

As candidaturas deveriam ser apresentadas pelas prefeituras                       

de forma individual ou em grupos de 3 a 7 Municípios vizinhos.           

A ideia inicial foi selecionar dois Grupos de até 7 Municípios cada. 

Após a análise apurada da localização territorial de todos                               

os candidatos, formou-se três grandes grupos regionais, que 

foram classificados para a segunda fase do processo seletivo 

(Sertão, Agreste e Metropolitana). Devido ao grande interesse de 

todos os Municípios em participar do Projeto, optou-se então por 

selecionar dois Grupos Regionais de até 8 Municípios cada. 

Todos os Municípios classificados para a segunda fase 

receberam uma visita avaliativa de membros da equipe do 

projeto, que visou a analisar mais profundamente junto aos 

governos e membros da sociedade civil os principais critérios a 

seguir: grau de transparência das prefeituras; grau de articulação 

e trabalho integrado entre sociedade civil e poder público; e grau 

de interesse e comprometimento dos(as) gestores(as) em relação 

ao projeto. 

A partir da análise desses critérios, o principal objetivo foi 

identificar os grupos e os respectivos Municípios que enfrentam 

maiores dificuldades em colocar as informações públicas à 

disposição da sociedade e em estabelecer ou fortalecer canais de 

participação social.

Após análise e pontuação dos critérios de seleção, foram 

selecionados para participar oficialmente do projeto os seguintes 

Municípios:
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O Projeto Gestão Cidadã aplica um modelo metodológico de 

intervenção múltipla em diversos territórios concomitantemente.                    

O desenvolvimento das atividades básicas previstas em Grupos 

de Municípios vizinhos possibilita beneficiar e atingir uma maior 

quantidade de populações, sensibilizar ao mesmo tempo um 

maior número de gestores e gestoras locais e compartilhar boas 

práticas entre os participantes. 

Essa forma de trabalho também possibilita a economia de 

recursos financeiros, uma vez que cada oficina ou seminário            

é realizado em apenas um Município do grupo, mas reúne                   

os participantes dos Grupos de Trabalho dos territórios vizinhos. 

Metodologia1

Processo Seletivo de Municípios parceiros
e construção de Grupos Regionais 

A Amupe lançou um edital público de seleção4 de até 14 

cidades localizadas em duas regiões administrativas 

pernambucanas, para participarem ativamente das atividades e 

servirem como pilotos dessa iniciativa.

Foi dada preferência ao trabalho com Municípios de pequeno                         

e médio portes, com maiores índices de vulnerabilidade social 

(menor IDH-M) e maior dificuldade em cumprir as recomendações 

federais em relação às regras de transparência e abertura de 

espaços de controle e participação social.

1.1

4
  O Edital de Convocação 01/2017 foi lançado em 15 de março de 2017.

As candidaturas deveriam ser apresentadas pelas prefeituras                       

de forma individual ou em grupos de 3 a 7 Municípios vizinhos.           

A ideia inicial foi selecionar dois Grupos de até 7 Municípios cada. 

Após a análise apurada da localização territorial de todos                               

os candidatos, formou-se três grandes grupos regionais, que 

foram classificados para a segunda fase do processo seletivo 

(Sertão, Agreste e Metropolitana). Devido ao grande interesse de 

todos os Municípios em participar do Projeto, optou-se então por 

selecionar dois Grupos Regionais de até 8 Municípios cada. 

Todos os Municípios classificados para a segunda fase 

receberam uma visita avaliativa de membros da equipe do 

projeto, que visou a analisar mais profundamente junto aos 

governos e membros da sociedade civil os principais critérios a 

seguir: grau de transparência das prefeituras; grau de articulação 

e trabalho integrado entre sociedade civil e poder público; e grau 

de interesse e comprometimento dos(as) gestores(as) em relação 

ao projeto. 

A partir da análise desses critérios, o principal objetivo foi 

identificar os grupos e os respectivos Municípios que enfrentam 

maiores dificuldades em colocar as informações públicas à 

disposição da sociedade e em estabelecer ou fortalecer canais de 

participação social.

Após análise e pontuação dos critérios de seleção, foram 

selecionados para participar oficialmente do projeto os seguintes 

Municípios:
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A Amupe lançou um edital público de seleção4 de até 14 

cidades localizadas em duas regiões administrativas 

pernambucanas, para participarem ativamente das atividades e 

servirem como pilotos dessa iniciativa.

Foi dada preferência ao trabalho com Municípios de pequeno                         

e médio portes, com maiores índices de vulnerabilidade social 

(menor IDH-M) e maior dificuldade em cumprir as recomendações 

federais em relação às regras de transparência e abertura de 

espaços de controle e participação social.

As candidaturas deveriam ser apresentadas pelas prefeituras                       

de forma individual ou em grupos de 3 a 7 Municípios vizinhos.           

A ideia inicial foi selecionar dois Grupos de até 7 Municípios cada. 

Após a análise apurada da localização territorial de todos                               

os candidatos, formou-se três grandes grupos regionais, que 

foram classificados para a segunda fase do processo seletivo 

(Sertão, Agreste e Metropolitana). Devido ao grande interesse de 

todos os Municípios em participar do Projeto, optou-se então por 

selecionar dois Grupos Regionais de até 8 Municípios cada. 

Todos os Municípios classificados para a segunda fase 

receberam uma visita avaliativa de membros da equipe do 

projeto, que visou a analisar mais profundamente junto aos 

governos e membros da sociedade civil os principais critérios a 

seguir: grau de transparência das prefeituras; grau de articulação 

e trabalho integrado entre sociedade civil e poder público; e grau 

de interesse e comprometimento dos(as) gestores(as) em relação 

ao projeto. 

A partir da análise desses critérios, o principal objetivo foi 

identificar os grupos e os respectivos Municípios que enfrentam 

maiores dificuldades em colocar as informações públicas à 

disposição da sociedade e em estabelecer ou fortalecer canais de 

participação social.

Após análise e pontuação dos critérios de seleção, foram 

selecionados para participar oficialmente do projeto os seguintes 

Municípios:

O compromisso assumido pelos governos locais em participar 

desse projeto é uma das chaves do sucesso dessa metodologia. 

Ao se candidatarem e serem selecionados, os gestores e gestoras 

dos Municípios parceiros se comprometeram a apoiar o 

desenvolvimento das atividades locais, a cederem servidores das 

prefeituras para participar ativamente das capacitações, a abrir 

espaços para o planejamento e execução de ações em conjunto 

com a sociedade civil e a oferecer algumas contrapartidas 

operacionais.

A vontade política e o compromisso dos governos locais em 

trabalhar conjuntamente com a sociedade civil e com os(as) 

vereadores(as), assim como em garantir abertura para a 

implantação local de um processo de criação e fortalecimento de 

mecanismos de transparência e controle social, são essenciais 

para a conquista dos resultados almejados pelo projeto. 
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A Amupe lançou um edital público de seleção4 de até 14 

cidades localizadas em duas regiões administrativas 

pernambucanas, para participarem ativamente das atividades e 

servirem como pilotos dessa iniciativa.

Foi dada preferência ao trabalho com Municípios de pequeno                         

e médio portes, com maiores índices de vulnerabilidade social 

(menor IDH-M) e maior dificuldade em cumprir as recomendações 

federais em relação às regras de transparência e abertura de 

espaços de controle e participação social.

Pactuação com Governos Municipais1.2

As candidaturas deveriam ser apresentadas pelas prefeituras                       

de forma individual ou em grupos de 3 a 7 Municípios vizinhos.           

A ideia inicial foi selecionar dois Grupos de até 7 Municípios cada. 

Após a análise apurada da localização territorial de todos                               

os candidatos, formou-se três grandes grupos regionais, que 

foram classificados para a segunda fase do processo seletivo 

(Sertão, Agreste e Metropolitana). Devido ao grande interesse de 

todos os Municípios em participar do Projeto, optou-se então por 

selecionar dois Grupos Regionais de até 8 Municípios cada. 

Todos os Municípios classificados para a segunda fase 

receberam uma visita avaliativa de membros da equipe do 

projeto, que visou a analisar mais profundamente junto aos 

governos e membros da sociedade civil os principais critérios a 

seguir: grau de transparência das prefeituras; grau de articulação 

e trabalho integrado entre sociedade civil e poder público; e grau 

de interesse e comprometimento dos(as) gestores(as) em relação 

ao projeto. 

A partir da análise desses critérios, o principal objetivo foi 

identificar os grupos e os respectivos Municípios que enfrentam 

maiores dificuldades em colocar as informações públicas à 

disposição da sociedade e em estabelecer ou fortalecer canais de 

participação social.

Após análise e pontuação dos critérios de seleção, foram 

selecionados para participar oficialmente do projeto os seguintes 

Municípios:

Durante o processo de seleção foram detectados Municípios                    

com capacidades instaladas para colaborar com os demais, 

devido às suas práticas inovadoras no tema. Optou-se, então, por 

criar a categoria de “Município Colaborador”, que foi formada por 

Igarassu e São Bento do Una.

O compromisso assumido pelos governos locais em participar 

desse projeto é uma das chaves do sucesso dessa metodologia. 

Ao se candidatarem e serem selecionados, os gestores e gestoras 

dos Municípios parceiros se comprometeram a apoiar o 

desenvolvimento das atividades locais, a cederem servidores das 
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da Baixa Verde
Solidão
Tabira

GRUPO REGIONAL MUNICÍPIOS COMPONENTES

Águas Belas
Bezerros
Caruaru
Cumaru
Cupira

Gravatá
Machados
Surubim
Toritama
Quipapá

prefeituras para participar ativamente das capacitações, a abrir 

espaços para o planejamento e execução de ações em conjunto 

com a sociedade civil e a oferecer algumas contrapartidas 

operacionais.

A vontade política e o compromisso dos governos locais em 

trabalhar conjuntamente com a sociedade civil e com os(as) 

vereadores(as), assim como em garantir abertura para a 

implantação local de um processo de criação e fortalecimento de 

mecanismos de transparência e controle social, são essenciais 

para a conquista dos resultados almejados pelo projeto. 
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O compromisso assumido pelos governos locais em participar 

desse projeto é uma das chaves do sucesso dessa metodologia. 

Ao se candidatarem e serem selecionados, os gestores e gestoras 

dos Municípios parceiros se comprometeram a apoiar o 

desenvolvimento das atividades locais, a cederem servidores das 

prefeituras para participar ativamente das capacitações, a abrir 

espaços para o planejamento e execução de ações em conjunto 

com a sociedade civil e a oferecer algumas contrapartidas 

operacionais.

A vontade política e o compromisso dos governos locais em 

trabalhar conjuntamente com a sociedade civil e com os(as) 

vereadores(as), assim como em garantir abertura para a 

implantação local de um processo de criação e fortalecimento de 

mecanismos de transparência e controle social, são essenciais 

para a conquista dos resultados almejados pelo projeto. 

A criação de Grupos de Trabalho (GT) em cada Município 

parceiro integra o processo metodológico desse projeto.                      

O objetivo dessa forma de trabalho é unir representantes de 

diversos setores governamentais e sociais para passarem por um 

processo de capacitação e ação conjunta. 

Formação de Grupos Municipais de Trabalho (GT)1.3

Quantas e quais pessoas?

Cada Município poderá indicar de 10 a 15 pessoas para compor                  

seu GT Municipal. O essencial é que cada grupo agregue 

representantes do governo municipal, da sociedade civil e do 

poder legislativo local, de ambos os sexos e de diversas faixas 

etárias. Mas nada impede que representantes de outros setores 

também participem.
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O compromisso assumido pelos governos locais em participar 

desse projeto é uma das chaves do sucesso dessa metodologia. 

Ao se candidatarem e serem selecionados, os gestores e gestoras 

dos Municípios parceiros se comprometeram a apoiar o 

desenvolvimento das atividades locais, a cederem servidores das 

prefeituras para participar ativamente das capacitações, a abrir 

espaços para o planejamento e execução de ações em conjunto 

com a sociedade civil e a oferecer algumas contrapartidas 

operacionais.

A vontade política e o compromisso dos governos locais em 

trabalhar conjuntamente com a sociedade civil e com os(as) 

vereadores(as), assim como em garantir abertura para a 

implantação local de um processo de criação e fortalecimento de 

mecanismos de transparência e controle social, são essenciais 

para a conquista dos resultados almejados pelo projeto. 

Para fazer o que?

As pessoas escolhidas para compor esses grupos devem se 

comprometer a participar de todas as oficinas, seminários e 

demais atividades do projeto, de forma a adquirir formação 

técnica sobre a temática em foco e trabalhar ativamente na 

implementação de ações locais voltadas à promoção da 

transparência, do controle e da participação social na gestão 

pública. Tais pessoas servirão também de multiplicadores da 

iniciativa e dos aprendizados colhidos.

Nos momentos de união entre representantes de diversos 

setores será promovida a expressão de percepções sobre 

realidades próprias, a reflexão conjunta sobre as principais 

necessidades em termos de políticas e ações locais. As oficinas 

estimularão também a ação prática dos GT, momentos em que se 

reunirão e planejarão novos instrumentos de participação social, 

como orçamentos participativos, conferências municipais, 

audiências públicas, entre outras ações pertinentes aos objetivos 

do projeto.

Quando?

A formação oficial dos GT ocorrerá durante a Oficina de 

Pactuação Metodológica. A equipe de campo do projeto realizará 

previamente um trabalho de identificação de potenciais 

lideranças da sociedade civil,   do legislativo e do governo local, a 

fim de convidá-los para esse encontro e estimulá-los a participar 

da iniciativa. 
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Linhas Estratégicas de Ação1.4

Capacitação de lideranças governamentais e não 

governamentais para a aquisição de novos 

conhecimentos e ideias inovadoras; inclusive com 

adesão de boas práticas desenvolvidas pelas prefeituras 

colaboradoras e outras ações identificadas.

Oferecimento de materiais de apoio técnico para 

complementar o trabalho de transferência de 

conhecimentos, por meio do website do projeto e das 

cartilhas das oficinas técnicas;

Esse projeto adota as seguintes estratégias de ação:

I

II

Criação e compartilhamento de instrumentos                             

de comunicação, para facilitar a interlocução entre os 

participantes diretos e indiretos da ação e contribuir 

para a sua formação técnica;

Estímulo ao desenvolvimento de experiências 

participativas entre os membros dos GT e demais 

interessados no foco de trabalho.

III

IV

Equipe de Trabalho1.5

 Coordenação Geral: realiza a supervisão geral e orientação técnica 

da equipe, zelando pelo seguimento da metodologia, do cronograma e 

alcance dos resultados previstos.

Supervisão Operacional: supervisiona e zela pelo bom 

andamento dos trabalhos administrativos, financeiros e 

operacionais do projeto.

 Assistência de Projeto: responsável pela execução diária das 

demandas administrativas, financeiras e operacionais do projeto.

 Assessoria de Comunicação: equipe de criação e alimentação 

dos instrumentos de comunicação (website, redes sociais, grupos 

virtuais), pelo desenvolvimento da identidade visual do projeto e 

pela produção de arte em todas as peças gráficas.

 Agentes Regionais: assessoria técnica e operacional localizada 

em cada Grupo Regional (Sertão e Agreste), responsável por 

atuar como um elo de ligação e apoio entre a equipe do projeto, 

os GT e as prefeituras, como organizadores das atividades locais e 

como estimuladores de ações participativas.

 Pontos Focais Locais: pontos de apoio e interlocutores do 

projeto dentro de cada prefeitura, responsáveis por acompanhar e 

participar das atividades, apoiar os Agentes Regionais nos 

arranjos locais para realização de atividades, bem como levar 

demandas e informações aos gestores e gestoras de seu 

respectivo Município. 
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 Coordenação Geral: realiza a supervisão geral e orientação técnica 

da equipe, zelando pelo seguimento da metodologia, do cronograma e 

alcance dos resultados previstos.

Supervisão Operacional: supervisiona e zela pelo bom 

andamento dos trabalhos administrativos, financeiros e 

operacionais do projeto.

 Assistência de Projeto: responsável pela execução diária das 

demandas administrativas, financeiras e operacionais do projeto.

 Assessoria de Comunicação: equipe de criação e alimentação 

dos instrumentos de comunicação (website, redes sociais, grupos 

virtuais), pelo desenvolvimento da identidade visual do projeto e 

pela produção de arte em todas as peças gráficas.

 Agentes Regionais: assessoria técnica e operacional localizada 

em cada Grupo Regional (Sertão e Agreste), responsável por 

atuar como um elo de ligação e apoio entre a equipe do projeto, 

os GT e as prefeituras, como organizadores das atividades locais e 

como estimuladores de ações participativas.

 Pontos Focais Locais: pontos de apoio e interlocutores do 

projeto dentro de cada prefeitura, responsáveis por acompanhar e 

participar das atividades, apoiar os Agentes Regionais nos 

arranjos locais para realização de atividades, bem como levar 

demandas e informações aos gestores e gestoras de seu 

respectivo Município. 
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Ao início de todo projeto é importante fazer um diagnóstico do 

cenário a ser trabalhado, levantando-se dados relativos à temática 

de interesse nos territórios alvos da ação. Trata-se de um retrato 

de partida dos contextos locais, combinado com uma mensuração 

analítica de quão perto ou longe estão os Municípios dos 

resultados previstos para serem alcançados.

Essa análise de partida precisa ser realizada em cada Município 

participante, por meio do levantamento de dados e informações 

qualitativas e quantitativas. As informações coletadas são 

definidas com base nos resultados a serem alcançados. Nas 

avaliações intermediária e final, os mesmos pontos serão 

reavaliados e apontarão se houve ou não transformações 

significativas no cenário trabalhado.

Serão realizados mapeamentos locais de estruturas de 

participação e transparência já estabelecidas nos Municípios 

selecionados, por meio do levantamento de informações e análise 

do  grau de presença local de sociedade civil organizada, grau de 

participação da sociedade na administração pública local e de 

conhecimentos sobre transparência e participação social, tipos de 

canais ou instrumentos de participação e controle social já 

estabelecidos, grau de abertura das prefeituras em relação à 

disponibilização de dados da administração pública 

Linha de Base e Avaliações2.1 Linha de Base e Avaliações2.1

Atividades2

Linha de Base e Avaliações2.1

(transparência), entre outros pontos. 

Durante os 04 anos de projeto, a linha de base será adotada 

como um instrumento que permitirá o monitoramento das ações.
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Ao início de todo projeto é importante fazer um diagnóstico do 

cenário a ser trabalhado, levantando-se dados relativos à temática 

de interesse nos territórios alvos da ação. Trata-se de um retrato 

de partida dos contextos locais, combinado com uma mensuração 

analítica de quão perto ou longe estão os Municípios dos 

resultados previstos para serem alcançados.

Essa análise de partida precisa ser realizada em cada Município 

participante, por meio do levantamento de dados e informações 

qualitativas e quantitativas. As informações coletadas são 

definidas com base nos resultados a serem alcançados. Nas 

avaliações intermediária e final, os mesmos pontos serão 

reavaliados e apontarão se houve ou não transformações 

significativas no cenário trabalhado.

Serão realizados mapeamentos locais de estruturas de 

participação e transparência já estabelecidas nos Municípios 

selecionados, por meio do levantamento de informações e análise 

do  grau de presença local de sociedade civil organizada, grau de 

participação da sociedade na administração pública local e de 

conhecimentos sobre transparência e participação social, tipos de 

canais ou instrumentos de participação e controle social já 

estabelecidos, grau de abertura das prefeituras em relação à 

disponibilização de dados da administração pública 

(transparência), entre outros pontos. 

Durante os 04 anos de projeto, a linha de base será adotada 

como um instrumento que permitirá o monitoramento das ações.

A Oficina de Pactuação Metodológica será realizada uma vez 

em cada Grupo Regional (Agreste e Sertão). Esse será o primeiro 

encontro entre parceiros no âmbito desta ação e terá como 

objetivos:

Serão convidados para esse encontro autoridades locais, 

servidores públicos do governo local de diversas pastas, 

vereadores(as) e representantes da sociedade civil organizada. 

Oficinas de Pactuação Metodológica2.2

Firmar o compromisso de apoio com os(as) gestores(as) 

locais dos Municípios parceiros;

Apresentar a metodologia de trabalho, os objetivos,                   

as atividades e os resultados esperados do projeto;

Estabelecer conjuntamente um cronograma de atividades 

e as cidades onde serão realizadas cada oficina;

Apresentar os dados municipais levantados na linha                     

de base;

Formar os Grupos de Trabalho Municipais (GT) e pactuar     

a participação ativa e contínua dessas pessoas nas 

atividades a serem executadas.

I

V

II

III

IV
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Primeira grande atividade técnica, a ser realizada em Recife 

(2018), com a presença de autoridades locais e representantes 

dos Grupos de Trabalho5 de todos os Municípios parceiros. Será 

um primeiro momento de aprendizagem e uma oportunidade para 

todos se conhecerem e estabelecerem os primeiros vínculos. 

O evento terá a duração de um dia e trará palestrantes da 

Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco e de representantes de movimentos sociais 

especialistas na questão da participação e do controle social na 

gestão pública.

A ideia é introduzir aos participantes do projeto as grandes 

questões relacionadas ao direito à informação em perspectiva 

comparada, aos desafios para a efetiva implantação dos canais de 

participação social, à transparência ativa e ao governo local 

aberto. 

Seminários2.3

Seminário de Abertura do Projeto: “Participação, controle
social e transparência na gestão pública local”

Seminário Final de Exposição de Resultados

Será realizado nos últimos meses das atividades (2020), em um 

5
  O projeto arcará com o transporte, alimentação e hospedagem apenas de um número limitado de representantes de 

cada Grupo de Trabalho de cada Município.  Após a Oficina de Pactuação Metodológica, os Agentes Regionais iniciarão 

um processo de solicitação de indicações dos representantes de cada GT que receberão esse apoio para participar do 

evento. O Seminário será aberto ao público em geral, e os demais interessados também serão bem-vindos. 

Os GT Municipais participarão de um processo de formação 

continuada para adquirirem e aprofundarem conhecimentos 

específicos sobre transparência, participação e controle social.                          

O objetivo é capacitar esses grupos para que planejem 

conjuntamente a criação efetiva de mecanismos de participação 

junto à administração pública local e futuramente incidam 

politicamente em todo o processo de planejamento e criação de 

políticas públicas, incluindo o acompanhamento do ciclo 

orçamentário e dos gastos públicos. 

Serão aplicadas 6 oficinas semestrais, sendo sempre uma em 

cada Grupo Regional de Trabalho. Durante a execução do projeto, 

a Amupe buscará firmar parcerias com outros órgãos 

governamentais (Controladoria Geral da União, Ministério Público, 

Tribunal de Contas, entre outros) para que também realizem 

cursos, palestras e outras atividades nos Municípios parceiros. 

Município parceiro do projeto, eleito por todos oportunamente. 

Esse encontro reunirá os Grupos de Trabalho e autoridades locais 

dos dois Grupos Regionais (Agreste e Sertão), para exporem os 

resultados alcançados com a implementação do projeto em seus 

Municípios, discutirem as lições aprendidas e programarem os 

próximos passos que trarão sustentabilidade à iniciativa.

Cada Município irá expor ao público presente os mecanismos 

de participação social criados ou fortalecidos durante o projeto e 

os avanços produzidos no processo de transparência das 

prefeituras. Será um momento de troca de experiências e 

compartilhamento de boas práticas que servirá como mais um 

estímulo aos participantes dos GT para continuarem atuando 

nessa frente. Também será o momento do encerramento oficial do 

projeto.
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Será realizado nos últimos meses das atividades (2020), em um 

Os GT Municipais participarão de um processo de formação 

continuada para adquirirem e aprofundarem conhecimentos 

específicos sobre transparência, participação e controle social.                          

O objetivo é capacitar esses grupos para que planejem 

conjuntamente a criação efetiva de mecanismos de participação 

junto à administração pública local e futuramente incidam 

politicamente em todo o processo de planejamento e criação de 

políticas públicas, incluindo o acompanhamento do ciclo 

orçamentário e dos gastos públicos. 

Serão aplicadas 6 oficinas semestrais, sendo sempre uma em 

cada Grupo Regional de Trabalho. Durante a execução do projeto, 

Oficinas de Capacitação Técnica 2.4

a Amupe buscará firmar parcerias com outros órgãos 

governamentais (Controladoria Geral da União, Ministério Público, 

Tribunal de Contas, entre outros) para que também realizem 

cursos, palestras e outras atividades nos Municípios parceiros. 

Município parceiro do projeto, eleito por todos oportunamente. 

Esse encontro reunirá os Grupos de Trabalho e autoridades locais 

dos dois Grupos Regionais (Agreste e Sertão), para exporem os 

resultados alcançados com a implementação do projeto em seus 

Municípios, discutirem as lições aprendidas e programarem os 

próximos passos que trarão sustentabilidade à iniciativa.

Cada Município irá expor ao público presente os mecanismos 

de participação social criados ou fortalecidos durante o projeto e 

os avanços produzidos no processo de transparência das 

prefeituras. Será um momento de troca de experiências e 

compartilhamento de boas práticas que servirá como mais um 

estímulo aos participantes dos GT para continuarem atuando 

nessa frente. Também será o momento do encerramento oficial do 

projeto.



Guia Metodológico 30

Os GT Municipais participarão de um processo de formação 

continuada para adquirirem e aprofundarem conhecimentos 

específicos sobre transparência, participação e controle social.                          

O objetivo é capacitar esses grupos para que planejem 

conjuntamente a criação efetiva de mecanismos de participação 

junto à administração pública local e futuramente incidam 

politicamente em todo o processo de planejamento e criação de 

políticas públicas, incluindo o acompanhamento do ciclo 

orçamentário e dos gastos públicos. 

Serão aplicadas 6 oficinas semestrais, sendo sempre uma em 

cada Grupo Regional de Trabalho. Durante a execução do projeto, 

Os temas de oficinas apresentados a seguir são preliminares e 

poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades e ideias 

apresentadas pelos GT ao longo dos trabalhos. 

No intervalo entre as capacitações, os membros dos GT
serão estimulados a planejar e desenvolver ações locais

como audiências públicas, reativação ou criação de novos
conselhos, conferências, orçamentos participativos,

entre outras atividades relativas ao combate à corrupção
e à abertura das administrações municipais. 

!

a Amupe buscará firmar parcerias com outros órgãos 

governamentais (Controladoria Geral da União, Ministério Público, 

Tribunal de Contas, entre outros) para que também realizem 

cursos, palestras e outras atividades nos Municípios parceiros. 

Oficina I: “Controle social e mecanismos de participação popular
na gestão pública municipal”.
Oficina II: “Leis federais e marcos regulatórios da transparência
e da disponibilização de informações públicas para a população”.

2018

2019

2020

ANO OFICINA

Oficina III: “A tomada de decisões por maioria e a atenção às demandas das 
minorias: gênero e raça no ciclo orçamentário e na criação de políticas públicas”.
Oficina IV: “Participação social nas etapas do ciclo de planejamento
e orçamento público local”.

Oficina V: “Inclusão da participação popular no acompanhamento
dos gastos públicos locais”.

Oficina VI: “Construção dos Planos de Ação Municipais do Compromisso
Nacional pela Participação Social”.
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Os GT Municipais participarão de um processo de formação 

continuada para adquirirem e aprofundarem conhecimentos 

específicos sobre transparência, participação e controle social.                          

O objetivo é capacitar esses grupos para que planejem 

conjuntamente a criação efetiva de mecanismos de participação 

junto à administração pública local e futuramente incidam 

politicamente em todo o processo de planejamento e criação de 

políticas públicas, incluindo o acompanhamento do ciclo 

orçamentário e dos gastos públicos. 

Serão aplicadas 6 oficinas semestrais, sendo sempre uma em 

cada Grupo Regional de Trabalho. Durante a execução do projeto, 

a Amupe buscará firmar parcerias com outros órgãos 

governamentais (Controladoria Geral da União, Ministério Público, 

Tribunal de Contas, entre outros) para que também realizem 

cursos, palestras e outras atividades nos Municípios parceiros. 

Os Encontros de Sensibilização de Autoridades Locais terão 

como público alvo os prefeitos e prefeitas dos Municípios 

parceiros e colaboradores, bem como outros servidores públicos 

das prefeituras. Assim como nas oficinas de capacitação, cada 

encontro será realizado apenas uma vez em cada Grupo Regional.

O objetivo será esclarecer e incentivar gestores e gestoras a 

cumprirem integralmente as obrigações legais previstas nas 

principais leis que tratam da questão em foco (Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações, Lei da Transparência e 

Lei de Acesso à Informação). 

Além disso, esse trabalho prevê uma sensibilização sobre a 

necessidade de estimularem e aceitarem a participação social 

ativa na tomada de decisões e na formulação de políticas, 

incluindo a própria construção da informação pública. 

Serão realizados 3 Encontros de Sensibilização, que versarão, 

preliminarmente, sobre os seguintes temas:

Encontros de Sensibilização de Autoridades Locais2.5

Marcos regulatórios da transparência na administração pública municipal: Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência, Lei de Acesso à Informação e como 
implantar o controle interno na administração pública municipal.

I

II

III

Nº TEMA

Informatização de atividades internas para a comunicação com o público externo: 
Portal de Transparência, E-Sic - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações
e outros sistemas de informação aos cidadãos e cidadãs. 

Estímulo ao controle social: a importância da participação social
para a administração pública municipal.
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A produção de conteúdos e ferramentas específicas para 

diferentes mídias e diferentes públicos terá como objetivos:

Veja a seguir os principais instrumentos que compõem o Plano 

de Comunicação.

Instrumentos de Comunicação2.6

Divulgar a metodologia do projeto e as atividades 

executadas, não só entre os participantes diretos e 

indiretos da ação, como também entre profissionais de 

comunicação e público externo interessado na temática 

desenvolvida;

Disseminar junto ao público alvo informações diversas 

referentes às temáticas trabalhadas, por meio do 

compartilhamento de ideias e materiais técnicos, notícias 

nacionais e internacionais relativas à área, pesquisas 

recentes, entre outras coisas de interesse ao projeto;

Promover interação entre o público-alvo por meio das 

mídias trabalhadas, sensibilizando-os sobre a importância 

da discussão sobre o tema abordado;

Gerir e monitorar as plataformas desenvolvidas;

Prestar contas das melhorias alcançadas com o projeto, 

divulgando seus resultados e incentivando sua 

continuidade.

I

V

II

III

IV
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Plataforma digital onde convergirão diferentes opções de 

conteúdo, de forma a propiciar um ambiente de apresentação da 

iniciativa, divulgação de atividades e notícias, oferecimento de 

materiais técnicos e exemplos de boas práticas.  

       www.gestaocidada.amupe.org.br

Website do Projeto

Para cada oficina será produzido um material de apoio dentro                     

da temática tratada, de forma a oferecer aos GT um suporte 

técnico de aprendizado e de estímulo ao desenvolvimento de 

ações locais participativas. 

Os seis Guias Temáticos ficarão disponíveis para download                           

no website do projeto e serão distribuídas cópias impressas                             

aos participantes das oficinas.

Criação de Guias Temáticos

Tem como objetivo dar unidade à comunicação e fortalecer a 

imagem do projeto. A identidade visual será utilizada em 

diferentes tipos de peças gráficas e digitais produzidas. Os 

Municípios parceiros poderão utilizar a identidade visual em suas 

peças gráficas de divulgação e outros elementos destinados ao 

projeto mediante a solicitação do manual de uso da marca.

Identidade Visual
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Buscando cada vez mais um fácil e rápido acesso à informação 

haverá a criação, alimentação e gerenciamento do perfil do 

projeto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Esses canais 

servirão para ampliar a repercussão das atividades realizadas, 

atraindo assim a atenção e o interesse dos Municípios 

participantes do projeto e público em geral.

       /projetogestaocidada

      @projetogestaocidada

       /projetogestaocidada

Redes Sociais

Captação e armazenamento de fotos e vídeos de todas as 

atividades realizadas com os Municípios parceiros. Esse material 

comporá um banco de imagens que possibilitará o arquivamento 

de um histórico do projeto, além de servir como uma ferramenta 

de comprovação da realização efetiva de atividades previstas no 

cronograma. 

Banco de Imagens

Serão formados dois grandes grupos, sendo um composto 

pelos integrantes dos GT dos Municípios do Grupo Regional do 

Grupos no Whatsapp

Agreste e outro pelos integrantes dos GT do Grupo Regional do 

Sertão. Essa será uma importante ferramenta de troca de 

informações rápidas e diretas entre os (as) participantes, 

auxiliando na programação de atividades, resolução rápida de 

dúvidas, marcação de reuniões e compartilhamento de fotos. 

Esses grupos serão criados e gerenciados pelos Agentes 

Regionais de cada região.
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Serão formados dois grandes grupos, sendo um composto 

pelos integrantes dos GT dos Municípios do Grupo Regional do 

Agreste e outro pelos integrantes dos GT do Grupo Regional do 

Sertão. Essa será uma importante ferramenta de troca de 

informações rápidas e diretas entre os (as) participantes, 

auxiliando na programação de atividades, resolução rápida de 

dúvidas, marcação de reuniões e compartilhamento de fotos. 

Esses grupos serão criados e gerenciados pelos Agentes 

Regionais de cada região.
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3

Contratação da equipe do projeto.
Processo seletivo dos Municípios participantes.
Contratação dos Agentes Regionais e 1a Reunião
com Prefeitos(as) no Congresso da Amupe.
Elaboração das ferramentas de comunicação.

Atividades
do 1º

Semestre

Atividades
do 2º

Semestre

2017

Elaboração do Guia Metodológico do Projeto.
Realização da Linha de Base nos 16 Municípios parceiros.
Trabalho de captação de participantes para compor
os Grupos de Trabalho Municipais.
Oficina de Pactuação Metodológica do Grupo I.
Oficina de Pactuação Metodológica do Grupo II.
Confirmação e fechamento oficial da composição dos GT Municipais.

2018
Seminário de Abertura.
Elaboração do Guia Temático da Oficina de Capacitação I.
Oficina de Capacitação I no Grupo I.
Oficina de Capacitação I no Grupo II.

Atividades
do 1º

Semestre

Atividades
do 2º

Semestre

1o Encontro de Sensibilização de Autoridades Locais no Grupo I.
1o Encontro de Sensibilização de Autoridades Locais no Grupo II.
Elaboração do Guia Temático da Oficina de Capacitação II.
Oficina de Capacitação II no Grupo I.
Oficina de Capacitação II no Grupo II.
Elaboração do Guia Temático da Oficina de Capacitação III.
Avaliação Intermediária do Projeto.

Para cada oficina será produzido um material de apoio dentro                     

da temática tratada, de forma a oferecer aos GT um suporte 

técnico de aprendizado e de estímulo ao desenvolvimento de 

ações locais participativas. 

Os seis Guias Temáticos ficarão disponíveis para download                           

no website do projeto e serão distribuídas cópias impressas                             

aos participantes das oficinas.

Cronograma de Atividades
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Oficina de Capacitação III no Grupo I.
Oficina de Capacitação III no Grupo II.
2o Encontro de Sensibilização de Autoridades Locais no Grupo I.
2o Encontro de Sensibilização de Autoridades Locais no Grupo II.
Elaboração do Guia Temático da Oficina de Capacitação IV.

Atividades
do 1º

Semestre

Atividades
do 2º

Semestre

2019

Oficina de Capacitação IV no Grupo I.
Oficina de Capacitação IV no Grupo II.
3o Encontro de Sensibilização de Autoridades Locais no Grupo I.
3o Encontro de Sensibilização de Autoridades Locais no Grupo II.
Elaboração do Guia Temático e do conteúdo da Oficina
de Capacitação V.

2020
Oficina de Capacitação V no Grupo I.
Oficina de Capacitação V no Grupo II.
Elaboração do Guia Temático da Oficina de Capacitação VI.
Oficina de Capacitação VI no Grupo I.
Oficina de Capacitação VI no Grupo II.

Atividades
do 1º

Semestre

Atividades
do 2º

Semestre

Seminário Final de Exposição de Resultados.
Avaliação Final do Projeto.
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MATERIAL DE APOIO PARA
OS GRUPOS DE TRABALHO4

Websites para pesquisa

Portal da Transparência nos Recursos Públicos Federais
www.portaltransparencia.gov.br/

Transparência nos Estados e Municípios
http://br.transparencia.gov.br/tem/

Portal da Transparência - Controle Social
www.portaldatransparencia.gov.br/controleSocial/

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
http://www.cgu.gov.br/

Portal de Acesso à Informação – Governo Federal
http://www.acessoainformacao.gov.br/

Criança Cidadã – Portalzinho da CGU
http://www.portalzinho.cgu.gov.br/

Transparência Brasil (ONG)
https://www.transparencia.org.br/

Contas Abertas (ONG)
http://www.contasabertas.com.br/site/

Portal da Transparência - Ministério Público Federal
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/contracheque/transparencia

Portal da Transparência - Ministério Público do Trabalho
portal.mpt.mp.br/MPTransparencia/

Transparência — Portal da Câmara dos Deputados
www2.camara.leg.br/transparencia

Transparência - Portal Senado Federal
https://www12.senado.leg.br/transparencia/

URBEM Transparência – Confederação Nacional de Municípios
http://help.urbem.cnm.org.br/transparencia/#

Fórum Paraibano de Combate à Corrupção
http://www.foccopb.gov.br/

Fórum Permanente de Combate à Corrupção em Goiás
http://www.prgo.mpf.mp.br/focco-go/

Observatório Social do Brasil - Participação do cidadão
de olho no dinheiro público
http://osbrasil.org.br/

Orbe Político (Entidade que busca promover uma cultura de maior eficácia,
eficiência e transparência na gestão pública pernambucana e do país)
https://www.facebook.com/orbepolitico

Escola Nacional de Administração Pública - ENAP
http://www.enap.gov.br/

Tribunal de Contas da União
http://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm

Portal Consciência Política
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/products/controle-social/

Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público - Um guia para o cidadão
garantir os seus direitos
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/cartillhaolhovivo_baixa_v2.pdf

Olho Vivo – Controle Social
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/controlesocial2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/fundeb2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Programa Bolsa Família
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/bolsafamilia2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Programas de Desenvolvimento Agrário
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/desenvolvimentoagrario2012.pdf

Gibi Capitão Cidadania – Turminha da CGU
Disponível em: http://www.portalzinho.cgu.gov.br/canal-do-
professor/material-didatico/gibi-capitao-cidadania-1/gibi-capitao-cidadania

Gibi “Os poderes da turminha” – CGU
Disponível em: http://www.portalzinho.cgu.gov.br/canal-do-
professor/material-didatico/gibi-os-poderes-da-turminha/Ospoderesdaturminha.pdf

Cartilha - Convenção da OCDE Contra o Suborno Transnacional
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-ocde/arquivos/cartilha-ocde-2016.pdf

Cartilha - Convenção Interamericana Contra a Corrupção 
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-oea/documentos-relevantes/arquivos
/cartilha-oea-2016.pdf

Cartilha - Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-onu/arquivos/cartilha-onu-2016.pdf

Coletânea de Entendimentos: Perguntas e respostas para orientar os gestores
das entidades a promoverem a racionalização dos recursos, visando à melhoria
da qualidade do gasto público.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/coletanea-de-entendimentos

Manual para os Agentes Municipais sobre Gestão de Recursos Federais
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/cartilhagestaorecursosfederais.pdf

Orientações para o Gestor Municipal em Encerramento de Mandato
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/transicao-municipal

O Vereador e a Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/cartilhavereadores.pdf

Manual de Integridade Pública e Fortalecimento da Gestão: Informações para
auxiliar novos prefeitos na implantação ou aprimoramento de mecanismos
de controle interno; na implementação de medidas de promoção da ética
pública; no incremento da transparência pública e no estímulo ao controle social.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-
integridade/arquivos/manualintegridade2013.pdf

Cartilha "Acesso à Informação Pública" 
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/cartilhaacessoainformacao-1.pdf

Manual e-SIC - Guia para SICs
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/dicas_pedido.html

Coletânea de Acesso à Informação:  principais normativos legais que
regulamentam o tema acesso à informação no Brasil e no mundo
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/coletanea_acesso_informacao_3edicao.pdf

Guia para Criação da Seção de Acesso à Informação nos Sítios Eletrônicos dos 
Órgãos e Entidades Estaduais e Municipais 
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_transparenciaativa_estadosmunicipios.pdf

Guia de Implantação de Portal da Transparência
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_portaltransparencia.pdf

Guia Técnico de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação em
Municípios e Check List
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_checklist.pdf

Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/manual_lai_estadosmunicipios.pdf

Guia da Cidadania para a Transparência – Prevenção contra a Corrupção
Disponível em: http://www.kas.de/wf/doc/kas_10087-1522-5-30.pdf?080812172333

Cartilha Técnica para Publicação de Dados Abertos no Brasil 
Disponível em: 
http://wiki.dados.gov.br/GetFile.aspx?Page=Tecnologia&File=Cartilha%20T%c3%a9c
nica%20para%20Publica%c3%a7%c3%a3o%20de%20Dados%20Abertos%20no%20B
rasil%20v1.pdf

Cartilha para Instalação do Serviço de Informações ao Cidadão
Disponível em: http://gestaolai.sp.gov.br/attachments/article/20/sic-
cartilha-instalacao.pdf

Fomento à transparência – Catálogo de ofertas
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/arquivos/fomento-a-transparencia-2ed.pdf

Como Implementar uma Corregedoria em Municípios
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/como-implementar-uma-correge
doria-em-municipios_completa.pd

7 Passos para Criar uma Ouvidoria no Meu Município.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/sete-passos-para-criar-uma-ouvi
doria-no-meu-municipio.pd

Como Fortalecer sua Gestão: Lei Anticorrupção e Programa de Integridade.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/como-fortalecer-sua-gestao-lei-a
nti-corrupcao-e-programa-de-integridade.pd

Decreto Nº 8.243, de 23 de maio de 2014
Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de 
Participação Social - SNPS, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Decreto/D8243.htm

Info Jovem: Participação Social
Disponível em: http://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-
aprenda/participacao/participacao-social/

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada): Texto para discussão 
TD 1547 - Participação social e conselhos de políticas públicas
Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=972
9

Unicef: Participação social nas políticas públicas nos territórios intramunicipais
Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/pt/guia_participacao_social_pcu_1316rev2.pdf

Controle Social: Orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e 
exercício do controle social
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/controlesocial2012.pdf

Câmara Aberta: Cartilha Eletrônica de Participação Popular
Disponível em: 
http://www.educacaoadistancia.camara.leg.br/cartilhas/cartilha_cd_participacao_po
pular/
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Portal da Transparência nos Recursos Públicos Federais
www.portaltransparencia.gov.br/

Transparência nos Estados e Municípios
http://br.transparencia.gov.br/tem/

Portal da Transparência - Controle Social
www.portaldatransparencia.gov.br/controleSocial/

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
http://www.cgu.gov.br/

Portal de Acesso à Informação – Governo Federal
http://www.acessoainformacao.gov.br/

Criança Cidadã – Portalzinho da CGU
http://www.portalzinho.cgu.gov.br/

Transparência Brasil (ONG)
https://www.transparencia.org.br/

Contas Abertas (ONG)
http://www.contasabertas.com.br/site/

Portal da Transparência - Ministério Público Federal
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/contracheque/transparencia

Portal da Transparência - Ministério Público do Trabalho
portal.mpt.mp.br/MPTransparencia/

Transparência — Portal da Câmara dos Deputados
www2.camara.leg.br/transparencia

Transparência - Portal Senado Federal
https://www12.senado.leg.br/transparencia/

URBEM Transparência – Confederação Nacional de Municípios
http://help.urbem.cnm.org.br/transparencia/#

Fórum Paraibano de Combate à Corrupção
http://www.foccopb.gov.br/

Fórum Permanente de Combate à Corrupção em Goiás
http://www.prgo.mpf.mp.br/focco-go/

Observatório Social do Brasil - Participação do cidadão
de olho no dinheiro público
http://osbrasil.org.br/

Orbe Político (Entidade que busca promover uma cultura de maior eficácia,
eficiência e transparência na gestão pública pernambucana e do país)
https://www.facebook.com/orbepolitico

Escola Nacional de Administração Pública - ENAP
http://www.enap.gov.br/

Tribunal de Contas da União
http://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm

Portal Consciência Política
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/products/controle-social/

Publicações

Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público - Um guia para o cidadão
garantir os seus direitos
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/cartillhaolhovivo_baixa_v2.pdf

Olho Vivo – Controle Social
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/controlesocial2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/fundeb2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Programa Bolsa Família
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/bolsafamilia2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Programas de Desenvolvimento Agrário
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/desenvolvimentoagrario2012.pdf

Gibi Capitão Cidadania – Turminha da CGU
Disponível em: http://www.portalzinho.cgu.gov.br/canal-do-
professor/material-didatico/gibi-capitao-cidadania-1/gibi-capitao-cidadania

Gibi “Os poderes da turminha” – CGU
Disponível em: http://www.portalzinho.cgu.gov.br/canal-do-
professor/material-didatico/gibi-os-poderes-da-turminha/Ospoderesdaturminha.pdf

Cartilha - Convenção da OCDE Contra o Suborno Transnacional
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-ocde/arquivos/cartilha-ocde-2016.pdf

Cartilha - Convenção Interamericana Contra a Corrupção 
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-oea/documentos-relevantes/arquivos
/cartilha-oea-2016.pdf

Cartilha - Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-onu/arquivos/cartilha-onu-2016.pdf

Coletânea de Entendimentos: Perguntas e respostas para orientar os gestores
das entidades a promoverem a racionalização dos recursos, visando à melhoria
da qualidade do gasto público.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/coletanea-de-entendimentos

Manual para os Agentes Municipais sobre Gestão de Recursos Federais
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/cartilhagestaorecursosfederais.pdf

Orientações para o Gestor Municipal em Encerramento de Mandato
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/transicao-municipal

O Vereador e a Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/cartilhavereadores.pdf

Manual de Integridade Pública e Fortalecimento da Gestão: Informações para
auxiliar novos prefeitos na implantação ou aprimoramento de mecanismos
de controle interno; na implementação de medidas de promoção da ética
pública; no incremento da transparência pública e no estímulo ao controle social.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-
integridade/arquivos/manualintegridade2013.pdf

Cartilha "Acesso à Informação Pública" 
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/cartilhaacessoainformacao-1.pdf

Manual e-SIC - Guia para SICs
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/dicas_pedido.html

Coletânea de Acesso à Informação:  principais normativos legais que
regulamentam o tema acesso à informação no Brasil e no mundo
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/coletanea_acesso_informacao_3edicao.pdf

Guia para Criação da Seção de Acesso à Informação nos Sítios Eletrônicos dos 
Órgãos e Entidades Estaduais e Municipais 
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_transparenciaativa_estadosmunicipios.pdf

Guia de Implantação de Portal da Transparência
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_portaltransparencia.pdf

Guia Técnico de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação em
Municípios e Check List
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_checklist.pdf

Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/manual_lai_estadosmunicipios.pdf

Guia da Cidadania para a Transparência – Prevenção contra a Corrupção
Disponível em: http://www.kas.de/wf/doc/kas_10087-1522-5-30.pdf?080812172333

Cartilha Técnica para Publicação de Dados Abertos no Brasil 
Disponível em: 
http://wiki.dados.gov.br/GetFile.aspx?Page=Tecnologia&File=Cartilha%20T%c3%a9c
nica%20para%20Publica%c3%a7%c3%a3o%20de%20Dados%20Abertos%20no%20B
rasil%20v1.pdf

Cartilha para Instalação do Serviço de Informações ao Cidadão
Disponível em: http://gestaolai.sp.gov.br/attachments/article/20/sic-
cartilha-instalacao.pdf

Fomento à transparência – Catálogo de ofertas
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/arquivos/fomento-a-transparencia-2ed.pdf

Como Implementar uma Corregedoria em Municípios
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/como-implementar-uma-correge
doria-em-municipios_completa.pd

7 Passos para Criar uma Ouvidoria no Meu Município.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/sete-passos-para-criar-uma-ouvi
doria-no-meu-municipio.pd

Como Fortalecer sua Gestão: Lei Anticorrupção e Programa de Integridade.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/como-fortalecer-sua-gestao-lei-a
nti-corrupcao-e-programa-de-integridade.pd

Decreto Nº 8.243, de 23 de maio de 2014
Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de 
Participação Social - SNPS, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Decreto/D8243.htm

Info Jovem: Participação Social
Disponível em: http://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-
aprenda/participacao/participacao-social/

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada): Texto para discussão 
TD 1547 - Participação social e conselhos de políticas públicas
Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=972
9

Unicef: Participação social nas políticas públicas nos territórios intramunicipais
Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/pt/guia_participacao_social_pcu_1316rev2.pdf

Controle Social: Orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e 
exercício do controle social
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/controlesocial2012.pdf

Câmara Aberta: Cartilha Eletrônica de Participação Popular
Disponível em: 
http://www.educacaoadistancia.camara.leg.br/cartilhas/cartilha_cd_participacao_po
pular/
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Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público - Um guia para o cidadão
garantir os seus direitos
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/cartillhaolhovivo_baixa_v2.pdf

Olho Vivo – Controle Social
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/controlesocial2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/fundeb2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Programa Bolsa Família
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/bolsafamilia2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Programas de Desenvolvimento Agrário
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/desenvolvimentoagrario2012.pdf

Gibi Capitão Cidadania – Turminha da CGU
Disponível em: http://www.portalzinho.cgu.gov.br/canal-do-
professor/material-didatico/gibi-capitao-cidadania-1/gibi-capitao-cidadania

Gibi “Os poderes da turminha” – CGU
Disponível em: http://www.portalzinho.cgu.gov.br/canal-do-
professor/material-didatico/gibi-os-poderes-da-turminha/Ospoderesdaturminha.pdf

Cartilha - Convenção da OCDE Contra o Suborno Transnacional
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-ocde/arquivos/cartilha-ocde-2016.pdf

Cartilha - Convenção Interamericana Contra a Corrupção 
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-oea/documentos-relevantes/arquivos
/cartilha-oea-2016.pdf

Cartilha - Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-onu/arquivos/cartilha-onu-2016.pdf

Coletânea de Entendimentos: Perguntas e respostas para orientar os gestores
das entidades a promoverem a racionalização dos recursos, visando à melhoria
da qualidade do gasto público.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/coletanea-de-entendimentos

Manual para os Agentes Municipais sobre Gestão de Recursos Federais
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/cartilhagestaorecursosfederais.pdf

Orientações para o Gestor Municipal em Encerramento de Mandato
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/transicao-municipal

O Vereador e a Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/cartilhavereadores.pdf

Manual de Integridade Pública e Fortalecimento da Gestão: Informações para
auxiliar novos prefeitos na implantação ou aprimoramento de mecanismos
de controle interno; na implementação de medidas de promoção da ética
pública; no incremento da transparência pública e no estímulo ao controle social.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-
integridade/arquivos/manualintegridade2013.pdf

Cartilha "Acesso à Informação Pública" 
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/cartilhaacessoainformacao-1.pdf

Manual e-SIC - Guia para SICs
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/dicas_pedido.html

Coletânea de Acesso à Informação:  principais normativos legais que
regulamentam o tema acesso à informação no Brasil e no mundo
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/coletanea_acesso_informacao_3edicao.pdf

Guia para Criação da Seção de Acesso à Informação nos Sítios Eletrônicos dos 
Órgãos e Entidades Estaduais e Municipais 
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_transparenciaativa_estadosmunicipios.pdf

Guia de Implantação de Portal da Transparência
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_portaltransparencia.pdf

Guia Técnico de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação em
Municípios e Check List
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_checklist.pdf

Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/manual_lai_estadosmunicipios.pdf

Guia da Cidadania para a Transparência – Prevenção contra a Corrupção
Disponível em: http://www.kas.de/wf/doc/kas_10087-1522-5-30.pdf?080812172333

Cartilha Técnica para Publicação de Dados Abertos no Brasil 
Disponível em: 
http://wiki.dados.gov.br/GetFile.aspx?Page=Tecnologia&File=Cartilha%20T%c3%a9c
nica%20para%20Publica%c3%a7%c3%a3o%20de%20Dados%20Abertos%20no%20B
rasil%20v1.pdf

Cartilha para Instalação do Serviço de Informações ao Cidadão
Disponível em: http://gestaolai.sp.gov.br/attachments/article/20/sic-
cartilha-instalacao.pdf

Fomento à transparência – Catálogo de ofertas
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/arquivos/fomento-a-transparencia-2ed.pdf

Como Implementar uma Corregedoria em Municípios
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/como-implementar-uma-correge
doria-em-municipios_completa.pd

7 Passos para Criar uma Ouvidoria no Meu Município.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/sete-passos-para-criar-uma-ouvi
doria-no-meu-municipio.pd

Como Fortalecer sua Gestão: Lei Anticorrupção e Programa de Integridade.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/como-fortalecer-sua-gestao-lei-a
nti-corrupcao-e-programa-de-integridade.pd

Decreto Nº 8.243, de 23 de maio de 2014
Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de 
Participação Social - SNPS, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Decreto/D8243.htm

Info Jovem: Participação Social
Disponível em: http://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-
aprenda/participacao/participacao-social/

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada): Texto para discussão 
TD 1547 - Participação social e conselhos de políticas públicas
Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=972
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Unicef: Participação social nas políticas públicas nos territórios intramunicipais
Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/pt/guia_participacao_social_pcu_1316rev2.pdf

Controle Social: Orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e 
exercício do controle social
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/controlesocial2012.pdf
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Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público - Um guia para o cidadão
garantir os seus direitos
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social/arquivos/cartillhaolhovivo_baixa_v2.pdf

Olho Vivo – Controle Social
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social/arquivos/controlesocial2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/fundeb2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Programa Bolsa Família
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
social/arquivos/bolsafamilia2012.pdf

Olho Vivo - Cartilha do Programas de Desenvolvimento Agrário
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social/arquivos/desenvolvimentoagrario2012.pdf
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Cartilha - Convenção Interamericana Contra a Corrupção 
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-oea/documentos-relevantes/arquivos
/cartilha-oea-2016.pdf

Cartilha - Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-
internacional/convencao-da-onu/arquivos/cartilha-onu-2016.pdf

Coletânea de Entendimentos: Perguntas e respostas para orientar os gestores
das entidades a promoverem a racionalização dos recursos, visando à melhoria
da qualidade do gasto público.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/coletanea-de-entendimentos

Manual para os Agentes Municipais sobre Gestão de Recursos Federais
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/cartilhagestaorecursosfederais.pdf

Orientações para o Gestor Municipal em Encerramento de Mandato
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fiscalizacao/transicao-municipal

O Vereador e a Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/cartilhavereadores.pdf

Manual de Integridade Pública e Fortalecimento da Gestão: Informações para
auxiliar novos prefeitos na implantação ou aprimoramento de mecanismos
de controle interno; na implementação de medidas de promoção da ética
pública; no incremento da transparência pública e no estímulo ao controle social.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-
integridade/arquivos/manualintegridade2013.pdf

Cartilha "Acesso à Informação Pública" 
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
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Coletânea de Acesso à Informação:  principais normativos legais que
regulamentam o tema acesso à informação no Brasil e no mundo
Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/coletanea_acesso_informacao_3edicao.pdf

Guia para Criação da Seção de Acesso à Informação nos Sítios Eletrônicos dos 
Órgãos e Entidades Estaduais e Municipais 
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_transparenciaativa_estadosmunicipios.pdf

Guia de Implantação de Portal da Transparência
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_portaltransparencia.pdf

Guia Técnico de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação em
Municípios e Check List
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/guia_checklist.pdf

Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/brasil-transparente/arquivos/manual_lai_estadosmunicipios.pdf

Guia da Cidadania para a Transparência – Prevenção contra a Corrupção
Disponível em: http://www.kas.de/wf/doc/kas_10087-1522-5-30.pdf?080812172333

Cartilha Técnica para Publicação de Dados Abertos no Brasil 
Disponível em: 
http://wiki.dados.gov.br/GetFile.aspx?Page=Tecnologia&File=Cartilha%20T%c3%a9c
nica%20para%20Publica%c3%a7%c3%a3o%20de%20Dados%20Abertos%20no%20B
rasil%20v1.pdf

Cartilha para Instalação do Serviço de Informações ao Cidadão
Disponível em: http://gestaolai.sp.gov.br/attachments/article/20/sic-
cartilha-instalacao.pdf

Fomento à transparência – Catálogo de ofertas
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
publica/arquivos/fomento-a-transparencia-2ed.pdf

Como Implementar uma Corregedoria em Municípios
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/como-implementar-uma-correge
doria-em-municipios_completa.pd

7 Passos para Criar uma Ouvidoria no Meu Município.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/sete-passos-para-criar-uma-ouvi
doria-no-meu-municipio.pd

Como Fortalecer sua Gestão: Lei Anticorrupção e Programa de Integridade.
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-
-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/como-fortalecer-sua-gestao-lei-a
nti-corrupcao-e-programa-de-integridade.pd
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Participação Social - SNPS, e dá outras providências.
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Info Jovem: Participação Social
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aprenda/participacao/participacao-social/
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Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-
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