
Mecanismo e controle de Mecanismo e controle de 
Políticas PúblicasPolíticas Públicas



        ConceitoConceito

Estado – conjunto de instituições 
permanentes que possibilitam as ações de 
governo

Governo – conjunto de programas e 
projetos voltados à sociedade executados 
por um determinado governo que assume 
funções do estado por determinado 
período de tempo



        ConceitoConceito

Políticas públicas: programas e ações de 
governo voltados para determinados 
setores e áreas da sociedade.

Ações que produzirão resultados e 
mudanças no mundo real



      Histórico no BrasilHistórico no Brasil

 Séculos XIX e XX - Igrejas – atividades filantrópicas e sociais 
– parcerias com o Estado que não se ocupava das questões 
sociais

◦ Santa Casa de Misericórdia (1523) – hospitais e asilos

◦ Ordem da Companhia de Jesus – primeiro sistema 
educacional

 Voluntariado – solidariedade. Papel da família, amigos e 
igreja para resolver problemas sociais e, caso não 
conseguisse, partir para as instituições maiores.

 Maçonaria – compra de cartas de alforria
 Associações corporativas e sindicatos
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      HistóricoHistórico
 Década de 30 – urbanização e complexidade dos problemas 

sociais - surgem organizações sem fins lucrativos para ações 
sociais, e não só as igrejas

 Movimento de Mulheres, Movimento Negro, UNE (1937)
 Legião Brasileira de Assistência (LBA) – primeiras-damas 

(clientelismo)
 Década de 60:

◦ Comunidades eclesiais de base – discutem problemas 
sociais e exigem soluções do poder público

◦ Governos criam aparatos estatais para ações sociais 
como: INPS, BNH, MOBRAL

◦ Surgem movimentos sociais e políticos na defesa de direitos e 

retomada da democracia 
Advento Estado Social: função positiva do Estado
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      Constituição 1988Constituição 1988
 Definição de novo modelo de Estado
 Definição direitos civis e políticos
 Garantia de direitos sociais e econômicos

◦ Educação

◦ Saúde

◦ Moradia

◦ Lazer

◦ Trabalho

 Definição dos papéis dos órgãos do Estado
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        Função políticas públicasFunção políticas públicas

 Diretrizes do desenvolvimento do país 

 Distribuição de recursos e oportunidades em uma sociedade

 Políticas sociais: garantias fundamentais  e priorização 
setores

 Políticas que distribuem renda em um país, além da social: 
política tributária, previdenciária, crédito, cambial, etc.

 Ver quadro



        Tipos Tipos 

Distributivas: recursos escassos e 
impacto em determinados setores

Regulatórias: envolve regras e 
burocracias

Redistributivas: atinge mais número de 
pessoas, impactando grupos para obter 
mais equidade a um grupo maior



        TiposTipos

Políticas públicas resultam em:
  Planos
  Programas
  Projetos
  Regulamentos 
  Base dados 
  Pesquisas



        Processo políticas públicas Processo políticas públicas 

 Formação de agenda
 Análise de indicadores 
 Análise de programas anteriores

 Definição das ações
 Definição de objetivos e metas
 Consulta técnica e social

 Implementação e execução
 Ações 
 Conhecimento de problemas estruturais

 Avaliação
 Geração de dados para monitoramento
 Prestação de contas
 Correção de falhas



        Influencia políticas públicasInfluencia políticas públicas

 Políticas públicas recebem influencia de 
partidos,  grupo de interesse e mídia

 Embate em torno de ideias e interesses
 Exemplos: ONGs, sindicatos, organizações 

empresarias, imprensa, políticos.
Conhecimento trâmite no executivo e 

legislativo. 



        Formas influência política públicaFormas influência política pública

 Sistematização e disseminação de experiências: trata-se 
da sistematização de projeto ou experiência bem sucedida 
elaborada e aplicada por organizações sociais em diversas 
áreas. Ela pode servir de modelo para uma aplicação pelo 
poder público para a população em geral – adotada assim 
pelo sistema público, tornando uma política ou programa 
público.
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        Formas influência política públicaFormas influência política pública

 “Advocacy” ou ação política: prática – dentro dos padrões 
éticos e critérios estabelecidos – legítima dentro de um 
sistema democrático. Trata-se da defesa de interesses junto 
a representantes do poder público. Ainda pouco interiorizado 
pelas organizações sociais (e mais pelos movimentos 
sociais), trata-se, por exemplo, de influenciar representantes 
do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário  fiscalizando-o 
ou propondo medidas (leis,programas, destinação de 
recursos) para determinadas causas.

13



        Formas influência política públicaFormas influência política pública

 • Ações judiciais/ou organizações internacionais: uma 
forma pouco usada ainda no Brasil é a entrada pela 
sociedade civil em ações judiciais como ação civil pública 
para que o Estado cumpra deveres constitucionais ou exijam-
se punições de violações de direitos humanos. Também uma 
forma, menos negociada como o advocacy, de influenciar as 
políticas públicas. No caso de violações de direitos humanos, 
há a possibilidade de denúncia a cortes internacionais.
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Organização do EstadoOrganização do Estado

Poder Executivo Poder Judiciário

Separação de 
Poderes

Executar a 
administração do 

Estado

Legislar (criar normas)
Fiscalizar Poder 

Executivo

Julgar – Aplicar as 
leis em casos de 

conflito 

Poder Legislativo



        Responsabilidades Responsabilidades 

Executivo
 Administração do Estado
 Elaboração e execução políticas públicas
 Projetos de Lei e Medidas provisórias



        Responsabilidades Responsabilidades 

Executivo
• Ministérios
• Autarquias
• Agências reguladoras
• Conselhos 
• Secretarias estaduais e municipais



Controle SocialControle Social

EXECUTIVO

• Lei de acesso à informação
• SIAFI – Sistema Integrado Administração Financeira
•  Monitoramento 
• Consulta pública
• Articulação direta 
• Participação em conselhos (consultivos, deliberativos e:ou de 
controle), fóruns..



        Responsabilidades Responsabilidades 

Legislativo
 Aprovar planos, programas e orçamento
 Convocar autoridades 
 Realizar audiências públicas
 Investigação – CPI
 Fiscalização gastos – comissões permanentes
 Fiscalizar e acompanhar atos do Executivo
 Sistema tributário
 Controle acordos internacionais
 Aprovar escolha de ministros, Banco Central, 

Procurador Geral



        Responsabilidades Responsabilidades 

Legislativo
 Congresso Nacional
 Assembleias Legislativas
 Câmaras de Vereadores
 Tribunais de Contas (autonomia)



Controle SocialControle Social

LEGISLATIVO

•  Assembleias e Câmaras de Vereadores
• Lei de iniciativa popular 
• Lei orçamentária – PPA, LDO e LOA
• CGU – Controladoria Geral da União 
• Tribunais de Conta



        Responsabilidades Responsabilidades 

Judiciário
 Resolver conflitos
 Aplicação da lei



        Responsabilidades Responsabilidades 

Judiciário
 Tribunais
 Ministério Público
 Justiça especializada



Controle SocialControle Social

JUDICIÁRIO

• Ministério Público
•Ações: popular e civil pública



ExemplosExemplos
controle de Políticas controle de Políticas 

PúblicasPúblicas



ExemplosExemplos

 Educação: PAR – Plano de Ações Articuladas

 Lei do Aprendiz: Fórum Nacional de 
Aprendizagem Profissional

 Plano de metas – Rede Brasileira Cidades 
Sustentáveis



PAR – Plano de Ações Articuladas PAR – Plano de Ações Articuladas 

•Programa MEC
•Adesão voluntária de municípios
•Diagnóstico da realidade escolar de cada município

• Gestão escolar
• Formação de professores e profissionais
• Práticas pedagógicas e avaliação
• Infra-estrutura

• Desenvolvimento de ações com apoio do governo 
federal
•Abertura para consulta pública



Lei do AprendizLei do Aprendiz

• Lei Federal de 2000– formação de jovens de 14 a 
24 anos e contratação obrigatória por empresas.
• Dados e meta nacional
• Fórum Nacional da Aprendizagem e fóruns 
estaduais



Rede Brasileira Cidades SustentáveisRede Brasileira Cidades Sustentáveis

• Plano de metas – aprovação de lei que limita 
prefeitos(as)
• Monitoramento de dados e políticas
• Pesquisas
• Relatórios anuais



EntravesEntraves

• Falta de acesso à informação e interpretação
• Falta planejamento longo prazo
• Falta de integração entre áreas
• Orçamentos não mandatórios: mesmo previstos 
podem não ser executados
• Falta de organização e capacitação sociedade civil
• Falta de continuidade









Entes Federatvos / 
Fatos Geradores 

União (artgos 153 e 154 CF) Estados (art. 155 CF) Municípios (art. 156)

Renda - Renda (IR)
Patrimônio - Imposto Propriedade territorial Rural (ITR) - Imposto Transmissão Causa 

Morts e Doações de Quaisquer 
Natureza (ITCMD)
- Imposto Propriedade Veículos 
Automotores (IPVA)

- Imposto de Propriedade 
predial e territorial 
Urbano (IPTU)
- Imposto de 
Transmissão de bens 
Imóveis (ITBI)

Atvidade 
Econômica

- Imposto Produtos Industrializados (IPI) *
- Imposto de Operações Financeiras (IOF) *
- Imposto de Importação (II) *
- Imposto Exportação (IE) *
- Grandes Fortunas
- Contr. Social da Seguridade Social (COFINS)
- Programa de Integração Social (PIS)
- Contr. Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
- Contr. de Intervenção do Domínio Economico 
(CIDE)

- Imposto Circulação Mercadorias 
e Serviços (ICMS)

- Imposto de Serviços de 
Quaisquer Natureza (ISS)

Salário - Contr. Previdenciária
- Contr. ao Seguro de Acidente do Trabalho
- Contr. ao Salário Educação
- Contr. ao Sistema S

Fatos Geradores e 
Competências 
Tributárias


