
Controladoria Geral do Município
Coordenadoria de Promoção da Integridade – COPI

Divisão de Fomento ao Controle Social – DFCS

Proposta pedagógica do curso Participação e controle social na gestão pública municipal

Justificativa: 
A Coordenadoria  de Promoção da Integridade  – COPI da Controladoria  Geral  do Município  –
CGM, por meio da Divisão de Fomento ao Controle Social – DFCS, tem como atribuição legal a
promoção de atividades de formação em controle social dirigidas aos agentes públicos municipais e
à  sociedade  civil  (Decreto  nº  57.921/2017,  art.  21,  inciso  V),  e  considerando  ainda  o  direito
constitucional da participação e controle popular na ação do governo, este curso fundamenta-se pela
relevância do seu tema para consolidação da democracia participativa.
O conhecimento das ferramentas de controle social é imprescindível para que a sociedade possa se
fazer  representar,  direta  ou  indiretamente,  na  tomada  de  decisões  frente  à  formulação  e
implementação  de  políticas  públicas,  bem  como  realizar  o  acompanhamento  e  monitoramento
destas políticas.

Ementa do curso: 
O curso  abordará  os  fundamentos  legais  da  participação  e  controle  social  e  seus  conceitos;  a
relevância  do  tema;  as  instâncias,  mecanismos  e  ferramentas  existentes,  sobretudo  aqueles
disponibilizados pela Prefeitura; a LAI como instrumento do controle social; será finalizado com
uma dinâmica para promover o diálogo e o debate de ideias e experiências.

Carga horária: 
4 horas.

Público alvo: 
Agentes públicos municipais, sociedade civil, conselheiros e munícipes em geral.

Metodologia:
O curso será dado a partir da exposição dialogada, apresentação de vídeos, dinâmica de grupo e
debate.

Objetivo geral:
Apresentar o que é participação e controle social e seus mecanismos institucionalizados pelo poder
público municipal como forma de assegurar o direito do cidadão e o dever do Estado em garanti-lo.

Objetivos específicos:

 Promover o conhecimento dos fundamentos legais e de exemplos práticos de participação e
controle social no município;

 Informar e, assim, incentivar a participação e o controle social da gestão pública por meio de
suas ferramentas e mecanismos existentes no âmbito da Prefeitura de São Paulo;

 Sensibilizar e estimular o poder público municipal a incorporar mais espaços de participação
social na formulação, implementação e monitoramento das políticas públicas;

 Encorajar o debate e o desenvolvimento de novas ideias diante do desafio da participação
social na gestão pública.



Controladoria Geral do Município
Coordenadoria de Promoção da Integridade – COPI

Divisão de Fomento ao Controle Social – DFCS

Referências bibliográficas:
AMÂNCIO, J.M.; DOWBOR, M.; SERAFIM, L. Controle Social: dos serviços públicos à garantia
de  direitos.  São  Paulo:  CEBRAP/IDS,  2010.  Disponível  em:
<http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/controle_social_CEBRAP.pdf>.
DOWBOR, M.; HOUTZAGER, P.; SERAFIM, L. Enfrentando os desafios da representação em
espaços  participativos.  São  Paulo:  CEBRAP/IDS,  2008.  Disponível  em
<http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/representacao_espacos_participativos_CEBRAP
_IDS.pdf>.
AVRITZER, L. Instituições participativas e desenho institucional: algumas considerações sobre a
variação da participação no Brasil democrático. Opin. Pública, Campinas ,  v. 14, n. 1, p. 43-64,
2008. Disponível em:
 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762008000100002>.
BARROS, L. M. A. Participação democrática e fomento nos conselhos deliberativos: o exemplo
paradigmático da infância e adolescência/Laura Mendes Amando de Barros. São Paulo: Saraiva,
2016.
CORREIA,  M.  V.  C.  Que  Controle  Social?  Os  conselhos  de  saúde  como  instrumento.  1a
reimpressão. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.
Cadernos  de  Formação  SMDHC.  Disponível  em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/
politica_municipal_de_participacao_social/sobre_participacao_social/index.php?p=166718>.
Controladoria  Geral da União.  Controle  Social  -  Orientações  aos cidadãos para participação na
gestão  pública  e  exercício  do  controle  social.  Coleção Olho Vivo.  Brasília/DF,  2012.  Segunda
edição.  Disponível  em
<http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/arquivos/controlesocial2012.pdf>.

Referências legais:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI)
Decreto Federal 15 de setembro de 2011 - Institui o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto
Decreto Federal nº 8.243/2014 - Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS
Lei Municipal nº 15.764/2013 - criação da CGM, dos Conselhos Participativos
Decretos Municipais nº 53.623/12, nº 54.779/14 e nº 56.519/15 - regulamentação da LAI em São
Paulo
Decreto Municipal nº 54.794/2014 - institui a São Paulo Aberta e o CIGA-SP
Decreto Municipal nº 56.832/2016 - aprova o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público
Paulistano
Portaria Intersecretarial 03/2014 - institui as seções “Acesso à Informação” e “Participação Social”
nos sites institucionais da Prefeitura do Município de São Paulo

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/arquivos/controlesocial2012.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/politica_municipal_de_participacao_social/sobre_participacao_social/index.php?p=166718
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/politica_municipal_de_participacao_social/sobre_participacao_social/index.php?p=166718
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762008000100002
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/representacao_espacos_participativos_CEBRAP_IDS.pdf
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/representacao_espacos_participativos_CEBRAP_IDS.pdf
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/controle_social_CEBRAP.pdf

