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RESUMO 

Este Estudo de Caso para Ensino e Aprendizagem aborda a eleição de um político que 

em sua campanha eleitoral, ciente da disponibilidade de recursos para serem utilizados em 

projetos voltados ao esporte, promete reformar e construir praças com equipamentos 

esportivos. Quando o projeto foi enviado ao banco público analisar, descobriu-se que já havia 

uma benfeitoria feita no local pelos próprios moradores. Com a decisão da Prefeitura em 

demolir a obra, houve reação por parte dos moradores que tinham outras demandas. 

Os objetivos de aprendizagem do caso são incentivar o leitor a refletir sobre a 

ineficiência do planejamento na gestão pública quando desconsidera as necessidades dos 

cidadãos; identificar pontos críticos do processo de planejamento e execução de obras 

públicas; e debater conceitos como valor público, participação e controle social sobre as 

políticas públicas em um Município.   

Os diversos exemplos de obras inacabadas ou que extrapolam constantemente os 

orçamentos iniciais e que não beneficiam a população mostram a necessidade de refletir sobre 

o que acontece com o planejamento governamental brasileiro. 

Palavras-chave: Planejamento Governamental, Gestão Pública, Geração de Valor 

Público, Capital social, Participação e Controle Social das Políticas Públicas. 



ABSTRACT 

This Case Study for Teaching and Learning addresses the election of a politician who 

in his election campaign, aware of the availability of resources for use in projects related to 

sports, promises to reform and build squares with sports equipment. When the project was 

submitted for approval, it turned out that there was already a construction made on site by the 

residents. With the decision of the Municipality to demolish the work, there was reaction from 

residents who had other demands. 

The objective this paper is to encourage the reader to reflect on the inefficiency of 

planning in public administration when it disregards the needs of citizens; identify critical 

points of the planning process and execution of public works; and discuss concepts such as 

public value, participation and social control over public policies in a municipality. 

The various examples of unfinished works or works that surpass the initial budgets 

and do not benefit the population in any way show the need to reflect about the Brazilian 

government planning. 

Keywords: Government Planning, Public Administration, Public Value Creation, Social 
Control of Public Policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em sua campanha eleitoral, no ano de 2012, o candidato a Prefeito de Atibau, durante 

os comícios, costumava dizer que construiria novas praças em bairros onde não existissem e 

faria a reforma de todas as existentes no Município. Queria implantar quadras de esporte e 

equipamentos de lazer nas praças do Município como marca da sua administração, 

aproveitando a oferta de recursos por parte do Governo Federal para realização de obras 

voltadas ao esporte. 

Após eleito, conquistou os recursos necessários para a construção de uma praça 

através de uma emenda parlamentar. O Prefeito realizou a escolha do bairro para construir a 

praça sem levar em conta que já havia uma benfeitoria no local feita pelos próprios 

moradores, o que gerou uma reação contrária da comunidade. Também havia outras 

demandas da comunidade local mais urgentes a serem atendidas. Daí surge a questão: Qual o 

lugar do planejamento governamental e da participação social na entrega de bens públicos? 

2. OBJETIVO  

Utilizando atores, datas e entidades fictícias, porém baseado em uma história real, o 

caso a seguir, do tipo retrospectivo, tem como objetivos de aprendizagem levar à reflexão 

sobre as funções de governo no planejamento e execução de obras públicas; incentivar o 

debate sobre a eficácia do planejamento na gestão pública quando desconsidera as 

necessidades dos cidadãos; e analisar o papel do controle social sobre as políticas públicas em 

um Município. 

Sugere-se a utilização do presente Estudo de Caso para Aprendizagem às Instituições 

de Ensino Superior como ferramenta para análise dos temas: planejamento governamental, 

gestão pública, entrega de um bem público, criação de valor público e controle social sobre as 

políticas públicas. 
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3. NARRATIVA DO CASO 

3.1 A PREFEITURA DE ATIBAU E O PREFEITO ELEITO 

A Cidade de Atibau é um município essencialmente urbano, com mais de 200 mil 

habitantes, possui atividade econômica pouco diversificada e baseada no comércio de artigos 

populares. A Prefeitura enfrenta problemas recorrentes no orçamento, tendo baixa 

arrecadação de impostos e sendo dependente de repasses dos governos do Estado e Federal. 

Equilibrar a receita total com as despesas era sempre um desafio para a Prefeitura. 

A despesa com pessoal e encargos sociais representa quase 60% das despesas totais. A 

maior parte dessa despesa é com o pagamento da folha de pessoal das escolas e da área da 

saúde - postos atendimento básico de saúde e dos dois hospitais públicos do Município. 

Apesar desses números, os serviços prestados nestas duas áreas receberam muitas críticas por 

parte da população. 

  

Vencedor das eleições municipais para Prefeito da Cidade de Atibau em 2012, para o 

mandato entre 2013 a 2016, o político Toninho estava em seu primeiro cargo no poder 

executivo. Já havia sido eleito duas vezes Vereador da cidade, Deputado Estadual e Deputado 

Federal. Também conseguiu eleger o deputado João da Vila para ocupar seu lugar na Câmara 

Federal quando seu mandato terminou. Tinha, portanto, bom conhecimento e influência no 

meio político. 

Durante a campanha havia prometido reformar as praças da cidade e construir novas 

praças nos bairros onde não havia uma. Pensou em transformá-las em áreas de lazer voltadas 

para o esporte com quadras e equipamentos de ginástica. Seria a marca da sua gestão. Sabia 

que grandes eventos esportivos estavam por vir como a realização da Copa do Mundo de 

Futebol e as Olimpíadas e que o Governo Federal, através do Ministério dos Esportes, estava 

com verbas disponíveis para obras voltadas ao esporte e lazer. Era a oportunidade de colocar 

em prática o que prometeu. 

Cumprir sua promessa virou então uma questão de honra para sua administração. Com 

a sua posse, em janeiro de 2013, iniciou articulação para conseguir recursos. Foi por meio de 

uma emenda parlamentar que a prefeitura de Atibau assegurou os recursos para a construção 



9

de uma nova praça no Município. Seria a primeira a ser construída em cumprimento à sua 

promessa eleitoral. 

Com funcionários recebendo baixos salários e sem quadro técnico para realizar 

projetos, o prefeito havia contratado, no início do seu governo, uma empresa para fazer todos 

os projetos executivos das obras que estava planejando realizar durante seu governo. A 

Secretaria de Obras da prefeitura ficaria responsável por planejar e fiscalizar a execução das 

obras.  

3.2 A ORIGEM DOS RECURSOS E A ESCOLHA DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO 

Era novembro de 2013 quando o Deputado João da Vila entrou em contato com o 

Prefeito Toninho para comunicar a primeira emenda parlamentar conquistada no valor de R$ 

500 mil. Rapidamente o prefeito chamou seu Secretário de Obras, João Guaraná, e pediu que 

escolhesse um local para ser construída a primeira praça da promessa feita na campanha 

eleitoral. 

João Guaraná informou ao Prefeito que a equipe estava terminando de fazer um 

levantamento na mapoteca do Município sobre as áreas disponíveis e estava tendo dificuldade 

em localizar uma área com documentação regular, livre para construção. Comunicou que, até 

aquele momento, havia encontrado apenas uma área no bairro Bela Vista com toda 

documentação de titularidade em ordem.  

Toninho mostrou-se preocupado, pois a falta de documentação que indicasse áreas 

regulares em nome da Prefeitura poderia atrapalhar seus planos. Era início de seu mandato e 

esse era um problema não identificado antes. Se sua promessa de campanha era construir 

novas praças, como cumpri-la se o município não possuía áreas regulares? 

Para não perder tempo, determinou à Secretaria de Obras que escolhesse a área 

disponível no bairro Bela Vista. Pediu que fosse elaborado imediatamente um plano de 

trabalho informando a importância da obra para o Município, os equipamentos a serem 

instalados, o cronograma estimado de obras e fizesse o cadastro da proposta com os recursos 
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da emenda parlamentar no Portal do Sistema de Convênios - SICONV1. Este sistema mantém 

o registro de todos os convênios firmados pelo poder executivo da Administração Pública 

Federal. Determinou que o projeto para construção da praça fosse elaborado e enviado o 

quanto antes para análise. 

No Portal dos Convênios é divulgada a relação dos programas a serem executados de 

forma descentralizada pelo Governo Federal assim como os critérios para a seleção 

pretendida. O cadastro da proposta e o plano de trabalho da atividade que se deseja realizar 

devem obedecer a essas diretrizes2. A análise da proposta de execução de atividade é feita 

pelo órgão concedente dos recursos, por meio do Portal dos Convênios – SICONV. Será feita 

análise quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos do programa. 

Ao analisar as opções disponíveis, a Secretaria de Obras escolheu um programa do 

Ministério dos Esportes (ME) que contemplava a construção de áreas de esporte e lazer. Em 

fevereiro de 2014, a proposta foi aprovada pelo Ministério. O passo seguinte seria a 

aprovação do plano de trabalho. 

Os valores orçados na proposta cadastrada para a construção da praça foram de 

R$500.000,00, sendo R$20.000,00 de repasse do orçamento do Governo Federal e 

R$80.000,00 da contrapartida obrigatória da prefeitura.  

3.3 A APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E OS PRAZOS PARA 
APROVAR O PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS. 

Conforme estabelecido pelo Manual de Instruções para Contratação e Execução dos 

Programas do Ministério dos Esportes3, a contratação deverá ocorrer com a aprovação do 

projeto sob aspectos jurídicos e técnicos e, havendo pendências de documentação, poderão ser 

assinados Termos de Compromisso com cláusulas suspensivas4: 

                                                
1 O Sistema de Convênios (Siconv) foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos 
da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas 
sem fins lucrativos. Pode ser acessado pelo endereço https://www.convenios.gov.br/portal/. 
2 Para maiores detalhes sobre a celebração de um contrato de repasse através do SICONV consulte o ANEXO I. 
3 Disponível no sítio do Ministério do Esporte: www.esporte.gov.br/.  
4 Estabelecido pela Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011. 
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Quando houver documentação pendente, [...], poderão ser assinados Termos de 
Compromisso com cláusulas suspensivas, observados os princípios da legalidade, 
motivação, eficiência e demais princípios que regem a Administração Pública.  

O prazo para cumprimento dos itens constantes das cláusulas suspensivas é de 120 
dias, contados a partir da formalização do Termo de Compromisso, podendo ser 
prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado pelo Proponente/ 
Compromissário e aprovado pela Mandatária. 

Podem ser assinados Termos de Compromisso com cláusulas suspensivas para 
entrega posterior de projeto [...] O não-cumprimento dos itens constantes das 
cláusulas suspensivas implica na vedação à liberação de quaisquer parcelas 
financeiras vinculadas ao Termo de Compromisso (Portaria ME nº. 54 de 2014, p. 
26). 

A cláusula suspensiva é o instrumento normativo que permite a Prefeitura assinar o 

contrato de repasse com apenas o plano de trabalho aprovado, postergando a aprovação dos 

projetos de execução em 120 dias, prorrogáveis por igual período. Com esse instrumento o 

contrato fica suspenso até que as pendências sejam consideradas sanadas. Sem a aprovação do 

projeto, ao fim desses oito meses, o contrato pode ser cancelado. 

   

Mandatária do Governo Federal, a instituição financeira Alfa é a responsável por 

receber, analisar e aprovar os planos de trabalho relativos às propostas selecionadas pelo ME, 

bem como os projetos executivos de engenharia. O plano de trabalho é a peça elaborada antes 

da assinatura do contrato de repasse ou convênio e tem a missão de definir uma série de 

questões relacionadas ao acordo, especialmente no tocante aos aspectos de execução 

operacional e financeira. Nos termos da Lei de Licitações e Contratos, a Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, é imprescindível sua elaboração, sendo nulo o convênio ou contrato de 

repasse5 celebrado sem observar essa condição6. 

Em março de 2014 o plano de trabalho enviado pela Prefeitura foi aprovado pela 

instituição Alfa, porém sem o projeto de engenharia. A assinatura do contrato de repasse foi 

feita no mesmo mês com cláusula suspensiva de 120 dias para aprovação do projeto.  

                                                
5 Segundo o Tribunal de Contas da União, Contrato de Repasse é  todo e qualquer instrumento administrativo 
por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente 
financeiro público federal, atuando como mandatário da União. Convênio é todo e qualquer instrumento formal 
que discipline a transferência de recursos da União para Estados, Municípios, Distrito Federal ou entidades 
particulares, com vistas a execução de programas de trabalho, Projeto/Atividade ou evento de interesse 
recíproco, em regime de mútua colaboração. 
6 Art 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Para maiores informações do procedimento de assinatura de 
um contrato de repasse, consultar anexo II.
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3.4 A DETERMINAÇÃO DO PREFEITO 

Em março de 2014, o Prefeito Toninho reuniu sua equipe de secretários para 

comunicar que o plano de trabalho cadastrado no SICONV havia sido aprovado e o contrato 

de repasse assinado. A emenda parlamentar do Deputado João da Vila seria usada na 

construção de uma praça de esportes e lazer no bairro de Bela Vista.  

Na reunião, o Prefeito comunicou os seus planos à sua equipe de secretários e deu 

informações de como seria a praça:  

� Vamos construir uma praça no Bairro Bela Vista. O João Guaraná achou uma área 

disponível no local. Também é um bairro onde tive boa votação nas eleições e será de grande 

visibilidade começar essa obra lá. Quero a licitação para contratar a empresa o quanto antes. 

Na sequência orientou a equipe: 

� A praça deve ter uma quadra de futebol e outra de vôlei, brinquedos para crianças e 

aparelhos para pessoas da terceira idade se exercitarem. Quero também que haja muitas 

palmeiras para ornamentar a praça. E vou precisar do empenho de todos vocês para terminar 

essa obra o quanto antes. Não se esqueçam que eu também exijo uma bela inauguração!  

O Secretário de Obras João Guaraná pediu a palavra. Disse que a obra estaria pronta 

em 12 meses, após seu início. Esse foi o prazo de conclusão que constou no plano de trabalho 

enviado ao Ministério dos Esportes.  

� Vamos adiante! Quero inaugurar essa praça logo! Falou o Prefeito em tom de 

confiança. 

Ao escutar os planos do Prefeito, Beto, o Secretário de Governo, achou melhor 

perguntar sobre o projeto da praça, uma vez que não tinha conhecimento dessa obra e estava 

com dúvidas sobre o processo. Beto pediu a palavra:  

� Senhor Prefeito, pelo que sei, nos casos em que se usam recursos provenientes de 

convênios com a União Federal, devemos encaminhar o projeto executivo e toda 
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documentação para a instituição financeira Alfa visando a análise e aprovação antes de 

efetuarmos a abertura do processo de licitação. Em que fase está esse projeto? Já foi 

encaminhado para análise da Alfa? 

� Precisamos ficar atentos ao prazo máximo de início de obras. Se o projeto estiver 

em condições de aprovação, vamos precisar de 90 dias para licitar. Parece que temos muito 

tempo, mas 12 meses passam muito rápido. E outra dúvida: Em que local será erguida essa 

praça? Não conheço bem esse bairro.  

O prefeito explicou que a Secretaria de Obras fez um levantamento nos arquivos da 

Prefeitura e localizou uma área disponível no bairro, com toda documentação regular. Virou-

se então para João Guaraná e perguntou: 

� E aí João? Nosso projeto já está pronto? Podemos encaminhá-lo para aprovação da 

Alfa?  

O secretário de governo acrescentou: 

� Gostaria de lembrá-lo que estamos com problema de caixa na prefeitura. Não 

podemos extrapolar o orçamento. Já temos que arcar com a contrapartida obrigatória. Cuidado 

com os custos! Falei isso com o senhor no mês passado. 

O Secretário de obras, meio sem graça, responde: 

� Prefeito, eu ajudei a elaborar o Plano de Trabalho. Eu e minha equipe localizamos 

essa área no bairro Bela Vista na mapoteca da prefeitura, mas o projeto de construção não é 

feito por nós. Como a prefeitura tem uma empresa contratada para realizar nossos projetos 

apenas repassei os dados. Nós terceirizamos esse tipo de serviço, lembra? Ainda não temos o 

projeto executivo pronto. Vou entrar em contato com a empresa para saber quando será 

concluído. A contratação foi feita com uma condição suspensiva que nos permite entregar o 

projeto para aprovação em até 120 dias. Nós podemos prorrogar essa data por igual período se 

for necessário.  
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Surpreso, o Prefeito pediu ao secretário de obras que ele fosse o responsável por 

acompanhar a execução do projeto e o envio à instituição Alfa. 

� Não quero que nada dê errado! Acelere junto à empresa o término desse projeto, 

disse o Prefeito. 

A partir daquela data, a prefeitura deveria formular e encaminhar para a instituição 

financeira Alfa, banco federal responsável pelo controle dos recursos e acompanhamento da 

execução física das obras, o projeto executivo de obras com a finalidade de obter a sua 

aprovação. Somente após aprovação do projeto e do atendimento às normas do ME a 

Prefeitura poderia dar início ao processo de licitação. 

Após a reunião, João Guaraná retornou para a secretaria de obras em busca de maiores 

informações. Descobriu que sequer a documentação havia sido encaminhada pelos técnicos da 

Prefeitura para a empresa contratada. Preocupado com a possível reação do prefeito, resolve 

levar imediatamente os dados do plano de trabalho para a empresa começar a elaborar o 

projeto e pediu a máxima urgência para sua finalização.   

� O prefeito quer esse projeto feito para ontem! Temos um terreno em nome da 

prefeitura no bairro Bela Vista e o registro desse terreno também está aqui com todas as 

medidas da área. Cuidado para não extrapolar os custos! O valor total é de R$ 500.000,00. A 

prefeitura não está com muitos recursos em caixa. Aprontem o projeto rápido e se tiver 

alguma pendência a gente acerta depois. 

Sua pressão deu resultado. Quarenta dias depois o projeto foi entregue à Prefeitura em 

condições de envio para a Instituição Alfa. 

3.5 O PROJETO EXECUTIVO FICOU PRONTO

Era início de maio de 2014 e João Guaraná foi até ao gabinete do Prefeito mostrar o 

projeto:  

� Prefeito, aqui está o nosso projeto. Vamos encaminhar ainda hoje para análise da 

Alfa. Tudo foi feito conforme o senhor solicitou. Vai ficar uma beleza!  
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Satisfeito, o prefeito informou a João que estava tirando 20 dias de férias e que 

retornaria no início de junho. E deixou a ordem a seguir: 

� João, encaminhe o projeto para aprovação e acompanhe de perto. A comunidade de 

Bela Vista vai gostar.  

O projeto foi entregue segundo as diretrizes que são repassadas pelo Ministério dos 

Esportes. A vistoria foi agendada pelo banco Alfa para a semana seguinte. 

Tudo ia bem até que... 

  

No dia marcado, ao visitar o local escolhido, Pedro, o técnico da Alfa responsável pela 

análise do projeto, acompanhado por Jarbas, fiscal de obras da Secretaria de Obras 

verificaram o impensável. Já havia uma praça construída no local! E pelos próprios 

moradores! Pedro foi enfático: 

� Nós estamos no local correto? Onde está a área a ser construída? Esta área aqui já 

tem uma praça!  

E completou: 

� Verificamos o projeto executivo realizado pela prefeitura e está bem claro que se 

trata de uma construção de uma nova praça e não uma reforma. No plano de trabalho também 

não está previsto orçamento para demolição de uma construção já existente. Não podemos 

aprovar a documentação analisada.  

Preocupado, Jarbas pergunta se não é possível mudar o local da obra. Pedro mais uma 

vez foi taxativo e informa que, pelo plano de trabalho aprovado e o contrato assinado, só seria 

possível construir a praça naquele bairro.  

� Se for o caso de mudar o local de construção somente será possível uma nova área 

dentro do mesmo bairro. E como está a questão da titularidade? A área deve estar em nome da 

Prefeitura. Vocês precisam encaminhar essa documentação também. Como a prefeitura fez o 

projeto sem levar em consideração essa construção já existente? 
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Constrangido perante a situação inusitada e sem saber que resposta dar, Jarbas 

perguntou se haveria alguma sugestão para contornar o problema. E a resposta veio de forma 

simples:  

� Façam a demolição com recursos da Prefeitura. Limpem o local e agendem nova 

vistoria. Só podemos aprovar o projeto com essa condição.   

De volta à Prefeitura João Guaraná foi informado do problema que surgira e se 

mostrou surpreso. Realmente, ele não foi ao local conferir a área, apesar de ser o responsável 

pela indicação da praça. Jarbas foi visitar a área antes de solicitar a elaboração do projeto, mas 

desconhecia as regras que a Prefeitura deveria seguir. Identificou uma construção no local, 

mas como a área era de propriedade municipal achou que faria parte do projeto reformar o 

que existia lá. O Secretário João não foi avisado. 

� Mas como esse projeto foi feito? A empresa responsável também não foi ao local? 

Questionou João Guaraná.  

A empresa realizou o projeto de arquitetura para a área baseado nos dados fornecidos 

pela prefeitura. Não houve visita in loco nem acompanhamento por parte dos técnicos da 

Prefeitura. O foco estava em entregar o quanto antes o projeto pronto para análise da Alfa.  

Como o Prefeito estava viajando, o Secretário chamou Beto, o Secretário de Governo, 

para buscar uma solução. Beto, quase “caiu para trás”: 

� Como assim já há uma construção no local? Essa é uma área da prefeitura! E para 

demolir ainda vamos ter que usar mais recursos do caixa municipal! Vocês não viram isso 

antes? O que vamos dizer ao prefeito? E quem construiu no local? Vamos mudar o local dessa 

praça então!  

Guaraná, que sabia que estava em uma situação complicada e que podia ficar ainda 

pior, disse ao Secretário de Governo:  

� Beto, eu determinei que o projeto fosse feito conforme o que estava contratado. Vou 

investigar junto à minha equipe por que isso aconteceu e tomar providências.  
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Durante a vistoria, os próprios moradores que passavam pelo local informaram que a 

praça, ainda que muito simples, foi feita por eles mesmos, pois a área estava abandonada e 

tornava a região insegura. Era uma praça com bancos de concreto e uma quadra simples.  

João Guaraná fez um resumo ao Beto da situação: 

1. Não podemos mudar o local da construção para outro bairro, pois isso 

está estipulado em contrato. Tem que ser construído no bairro Bela Vista. 

2. A prefeitura não detém outra área no mesmo bairro sob sua titularidade. 

3. Se formos demolir, precisamos definir se a prefeitura terá recursos e 

quando fará. 

4. Acho que haverá desgaste com a população local, pois me pareceu que 

eles estão satisfeitos com o que já existe lá e apontam a questão da segurança pública 

como maior problema local e nos cobraram uma resposta a essa questão. 

5. Se não demolirmos a construção existente com dinheiro da prefeitura o 

projeto não será aprovado e perderemos os recursos, pois, conforme o programa e o 

contrato assinado, não há recursos federais destinados à demolição. 

6. Acho prudente solicitar a prorrogação do prazo da cláusula suspensiva. 

Ela vence em julho. 

� Acho que o pior vai ser explicar tudo isso ao prefeito. Ele vai ficar furioso. E ele só 

retorna de férias no início de junho. Guaraná finalizou com um longo suspiro. 

Com o retorno do Prefeito ninguém queria dar a má notícia. Mas a primeira coisa que 

ele fez foi convocar uma reunião dos secretários para saber de tudo o que aconteceu no seu 

período de ausência. Beto tomou a frente e logo contou o que havia acontecido na vistoria do 

local da construção da praça no bairro Bela Vista. E mostrou ao Prefeito a foto da construção 

que havia no local. 



18

 Imagem ilustrativa do local. Fonte: Google, 2014 

Sob um silêncio constrangedor o Prefeito, nervoso, volta-se ao Secretário de Obras e 

pergunta o que aconteceu. O Secretário explicou que seus técnicos foram ao local, mas 

achavam que a demolição estaria incluída na obra como um todo.  

� Prefeito, ainda que haja uma construção no local, não temos outra área em nome da 

prefeitura nesse bairro. Não podemos alterar para outro bairro também por força contratual. 

Não vejo outra solução a não ser a prefeitura arcar com os custos da demolição. E vamos 

solicitar à Alfa a prorrogação do prazo para aprovarmos o projeto. Teremos até final de 

novembro para resolvermos a situação. 

Já percebendo que os cofres da Prefeitura teriam que arcar com a solução desse 

problema, Toninho resolveu bancar a demolição: 

� Se não há solução vamos arcar com esses custos. Utilizem o maquinário da 

prefeitura. Quando podemos fazer isso?  

João Guaraná respondeu:  

� Prefeito, amanhã mobilizo todos os esforços para limpar a área. 
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3.6 A REAÇÃO DA POPULAÇÃO 

No dia prometido, os técnicos da Prefeitura foram até ao local para começar a 

demolição e limpeza da área. Para surpresa dos moradores a praça deles estava sendo 

demolida. Rapidamente um grupo se mobilizou e conseguiu parar os trabalhos. Não queriam a 

retirada de nada do local.  

No dia seguinte a Prefeitura voltou ao local para retomar os trabalhos. Novamente foi 

impedida pelos moradores que, dessa vez, foram à prefeitura tentar falar com o prefeito. 

Foram atendidos pelo secretário de obras. Após a reunião com os moradores Guaraná foi até 

ao prefeito explicar o que estava acontecendo: 

� Prefeito, temos um problema. Não estamos conseguindo demolir a praça, pois a 

população local se mobilizou e não nos deixa fazer os trabalhos. Estiveram ainda há pouco 

aqui na prefeitura e pedi para que retornassem amanhã.  

� Guaraná, não se preocupe. Vamos conversar com eles e mostrar que vamos deixar a 

praça muito mais bonita! Tudo ficará melhor. Durante a campanha prometi isso e todos que 

estavam ouvindo meu discurso gostaram. Vai dar tudo certo. 

No dia seguinte, cinco moradores compareceram à reunião marcada com o Prefeito. 

Estavam presentes o secretário de governo Beto e o secretário de obras Guaraná. E os 

moradores já foram expondo seus pontos de vista: 

� Prefeito, estamos aqui representando os moradores do bairro Bela Vista. Fomos 

surpreendidos com a demolição da nossa praça pela prefeitura. Temos outras prioridades para 

nosso bairro. Só temos uma escola e a segurança deixa muito a desejar. Construir uma nova 

praça não é uma prioridade para nós. A que existe no local feita por nós mesmos nos atende 

muito bem! 

Toninho escutou pacientemente os moradores e explicou que havia feito essa 

promessa ainda em campanha e que, apesar de demolir a praça, ela seria refeita com novos 

equipamentos e daria uma revitalização na área. Com relação às reivindicações apresentadas a 

prefeitura iria buscar uma solução. 
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A reunião terminou e os representantes dos moradores retornaram com a resposta em 

tom negativo do prefeito. E este comentou com seus secretários ao final do dia: 

� Vieram cinco moradores aqui. A população local é muito maior que isso. Vamos 

seguir adiante! A área vai ficar melhor após as obras e ainda vão me agradecer!  

3.7 IMPASSE E UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO 

A demolição foi adiante. Nos dias seguintes protestos se tornaram cada vez mais 

comuns no local e a imprensa já estava de olho no processo. Reportagens surgiram acusando 

o Prefeito de mal uso das verbas públicas. A demolição que começou a todo vapor foi 

perdendo o ritmo até parar novamente. Já era agosto de 2014 e ainda não havia uma solução 

no horizonte. A Prefeitura conseguiu prorrogar o prazo final para aprovação do projeto de 

construção da praça para novembro de 2014. 

Inconformados em não serem atendidos, os moradores se mobilizaram para impedir a 

demolição da praça e passaram a fazer campanha na internet contra o prefeito. Não 

permitiram mais que a prefeitura continuasse com a demolição. Espalharam cartazes na frente 

da sede da prefeitura acusando o Prefeito de não ouvir a população. Fizeram manifestação na 

Câmara de Vereadores até conseguir apoio de alguns deles.  

Apesar de saber que a praça seria mesmo demolida, perceberam naquela situação uma 

oportunidade para tentar serem atendidos nas suas questões prioritárias. Aos poucos, foram 

mudando o foco das manifestações. Ao invés de tentar impedir a demolição passaram a 

pleitear maior segurança e uma nova escola.  

Acuado pelo desgaste político que se desenhava e próximo de perder o prazo para 

aprovação do projeto de execução da obra, o prefeito resolveu fazer um acordo com os 

moradores se comprometendo a reformar e ampliar a escola que existia no bairro. Mesmo 

sabendo não haver recursos para isso. Também solicitou a polícia que fizesse maior número 

de rondas durante o período noturno. 
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Em nova reunião com os moradores a prefeitura conseguiu um acordo para liberar o 

terreno e continuar a limpeza da área. O cronograma para execução das obras já estava bem 

atrasado e sequer o projeto havia sido aprovado.  

Imagem ilustrativa após demolição da praça. Foto tirada no local, 2014. 
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4. NOTA PEDAGÓGICA 

4.1 SINOPSE DO CASO 
  

Com elementos baseados em uma história real, o caso relatado, do tipo retrospectivo, 

aborda a eleição de um político que em sua campanha eleitoral, ciente da disponibilidade de 

recursos para serem utilizados em projetos voltados ao esporte, promete reformar e construir 

praças com equipamentos esportivos.  

Já eleito, ao conseguir uma emenda parlamentar que lhe garantiu recursos para 

construção da primeira praça em cumprimento à sua promessa eleitoral, delega à sua 

Secretaria de Obras a gestão e a execução da construção da praça. O desafio inicial foi 

conseguir um terreno com documentação regular que pudesse abrigar a obra.  

Achado o terreno e com a aprovação pelo Ministério dos Esportes da proposta 

cadastrada no SICONV havia ainda a necessidade de aprovação do plano de trabalho e do 

projeto de execução de obras pela instituição financeira mandatária do Governo Federal, neste 

caso o banco Alfa.  

Com o projeto pronto e entregue para o banco Alfa analisar, descobriu-se que já havia 

uma benfeitoria feita no local pelos próprios moradores. Com a decisão da Prefeitura em 

demolir a construção houve reação por parte dos moradores da localidade. Não desejavam 

uma praça nova e sim melhorias na segurança e uma nova escola. O resultado foi desgaste 

político dos governantes, insatisfação da sociedade, tempo e recursos desperdiçados. 

4.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Este estudo de caso tem como objetivos de aprendizagem: incentivar o leitor a refletir 

sobre a ineficiência do planejamento na gestão pública quando desconsidera as necessidades 

dos cidadãos; identificar pontos críticos do processo de planejamento e execução de obras 

públicas; e debater conceitos como valor público, participação e controle social sobre as 

políticas públicas em um Município.  Dentro do complexo ambiente da gestão pública, o caso 

propõe que o leitor aponte alternativas que possam tornar a entrega de um bem público mais 

eficaz, próximo das demandas da sociedade, e efetivo. 
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4.3 SUGESTÕES PARA TRABALHAR O CASO 

Para a aplicação do caso, deve ser solicitado aos alunos leitura prévia de textos 

sugeridos e dos anexos contidos nesta nota pedagógica para entender como funciona a 

sistemática de seleção de propostas que servem de base para obtenção de recursos públicos 

Federais destinados a Estados e Municípios. 

O caso pode ser tratado por partes, em diferentes seções, para dar tempo à leitura 

especializada necessária ao debate e para aprofundamento dos conceitos a serem aplicados. 

Pode ser debatido antes em pequenos grupos e depois em plenária. As perguntas sugeridas na 

nota pedagógica podem ser utilizadas para elaboração do trabalho final do curso.  

O facilitador deve encorajar os alunos a colaborarem entre si, fazendo o papel de 

moderador, a fim de criar um ambiente propício à aprendizagem e incentivar que tragam suas 

próprias experiências, reflexões e conhecimentos para o debate sobre o caso. 

Uma alternativa para o debate é o professor propor uma simulação de papeis, 

separando os alunos em atores, tais como o chefe do executivo, os secretários, o legislador e 

os cidadãos e propor rodadas de negociação entre eles. 

5 REFERENCIAL TEÓRICO QUE ORIENTA O CASO 

Os diversos exemplos de obras inacabadas ou que extrapolam constantemente os 

orçamentos iniciais e que não beneficiam a população mostram a necessidade de análise 

crítica sobre o que acontece com o planejamento governamental brasileiro. 

As questões de gestão, econômicas e sociais têm constantemente desafiado os 

municípios na sua administração. Na maioria das vezes, com recursos financeiros e técnicos 

escassos, a gestão pública eficaz torna-se cada vez mais um diferencial e necessita da efetiva 

participação dos munícipes que buscam uma melhor qualidade de vida. 

Diante de restrições e desafios que afetam a gestão municipal, uma das propostas é 

aumentar sua capacidade de governo, investindo na formação permanente de servidores, 
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buscando desenvolver competências técnicas de planejamento e de gestão para maior 

efetividade dos serviços prestados. Também existem os canais legais de participação e 

controle social que favorecem a adequação dos serviços e políticas à realidade local e que 

muitos municípios têm utilizado. 

Estes são alguns dos temas que podem ser debatidos e aplicados na análise do caso. O 

referencial utilizado na elaboração do estudo de caso é apresentado por tópicos e são 

sugestões a serem abordadas pelo facilitador quando da aplicação do caso. 

5.1 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

O campo de estudo sobre planejamento governamental é vasto, englobando teorias e 

debates que vão desde a contraposição ao laissez faire
7 e as bases do pensamento liberal, no 

contexto das teorias keynesianas, até a discussão mais recente das teorias que valorizam os 

resultados e produtos entregues à sociedade pelas instituições públicas, assim como a 

transparência ou accountability (PERUZZOTI, 2011 e O’DONNELL, 1998) bem como o 

papel da participação social na democratização das decisões. 

O planejamento governamental pode ser definido como um conjunto de diretrizes, 

planos, objetivos, metas, programas e recursos para a implementação de políticas públicas.  

Pode ser considerada uma ferramenta para alcançar resultados. Nesse sentido, planejar a 

administração pública compreende a elaboração de estudos, estabelecer a hierarquia de 

prioridades, elaborar projetos, orçamentos de custos, cronogramas físicos e financeiros e 

prever data de início e fim de cada programa (ANGÉLICO, 2006). Os princípios da 

Administração Pública estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. São eles: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

No Brasil, o planejamento governamental se materializa por meio do Plano Plurianual 

(PPA), da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Para 

a avaliação do desempenho do PPA e para a coordenação e o alinhamento entre estes três 

níveis de planejamentos existem as comissões de monitoramento e avaliação dos planos. 

                                                
7 Parte da expressão em língua francesa “laissez faire, laissez aller, laissez passer”, que significa literalmente 
“deixai fazer, deixai ir, deixai passar”. Expressão-símbolo do liberalismo econômico, na versão mais pura de 
Capitalismo de que o mercado deve funcionar livremente, sem interferência.  
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Essas comissões contribuem com normas e procedimentos gerais, oferta de elementos 

técnicos para orientação de processos de alocação de recursos orçamentários, revisão dos 

programas e definição dos critérios de análise de projetos de grande vulto (Lei 4.320/64 e 

CF/88). 

A revisão do PPA tem como objetivo ajustar o orçamento, analisar se as ações 

governamentais são suficientes, consistentes e pertinentes para o alcance do objetivo(s) do(s) 

programa(s). Neste processo é realizada também a proposição de ações de correção de 

problemas de concepção identificados e verificação da pertinência das propostas setoriais de 

inclusão ou exclusão de programas e ações (IPEA, 2009). Assim, na elaboração do 

planejamento governamental (PPA) é levada em consideração a natureza econômica, social e 

ambiental, assim como a escassez de recursos e a necessidade de otimizar a utilização desses 

recursos e com responsabilidade pública (GARTENKRAUT, 2002). 

Na esfera pública, as ideias sobre planejamento estratégico desenvolvidas pelo autor 

chileno Carlos Matus ganharam destaque no país. Segundo Matus (1996), plano de governo 

tem fundo político enquanto planejamento governamental é a roupagem técnica dada ao 

plano, tornando-lhe viável. Muito mais que uma das funções administrativas do Estado, 

responsável pela apresentação dos compromissos dos governos e das ações que os viabilizam, 

o planejamento é compreendido como o “cálculo situacional sistemático que relaciona o 

presente com o futuro e o conhecimento com a ação” (MATUS, 1996, p. 19). Sucintamente, o 

planejamento deve conter: uma visão do futuro que se quer; os objetivos que se deseja atingir 

e as ações necessárias para alcançá-los. Estas são as bases necessárias à elaboração dos 

planos, que devem ter condições de implementação e precisam ser monitorados e avaliados. O 

planejamento, portanto, define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e 

em que sequência. Deve prever o monitoramento e avaliação. 

O planejamento nos municípios busca corrigir distorções administrativas, facilitar a 

gestão municipal, alterar condições indesejáveis para a comunidade local, remover entraves 

institucionais e assegurar a viabilidade de propostas e projetos de governo. Como o 

planejamento é uma das funções clássicas da administração científica, esse instrumento é 

indispensável ao gestor municipal. Planejar a cidade é o ponto de partida para uma gestão 

municipal efetiva, sendo que a qualidade do planejamento dita os rumos para uma boa ou má 

gestão, com reflexos diretos no bem-estar dos cidadãos (ANDRADE et al., 2005).  
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5.1.2 QUESTÕES PARA O DEBATE UTILIZANDO O REFERENCIAL DO 
PLANEJAMENTO E DA GESTÃO 

• Quais são os principais problemas, sob a lógica do planejamento e da gestão 

 governamental que determinaram o resultado final do caso? 

• O prefeito e os moradores estão entre os principais atores do caso. Qual foi a 

 fonte primária do conflito com os moradores? 

• Se você fosse o Prefeito, e considerando que você não vai abrir mão de sua 

 promessa, que decisão tomaria após a reunião com os moradores? Buscaria que 

 outras medidas para seqüência das obras? 

• Qual(ais) providências João Guaraná poderia ter tomado em relação à sua 

 equipe depois de a praça ser descoberta no terreno? O desconhecimento das 

 normas pelos técnicos da secretaria de obras e pelos gestores da prefeitura gerou 

 prejuízos financeiros ao município. Elabore um plano de ação para evitar que 

 isso aconteça novamente. 

• Considerando as diretrizes legais para o planejamento governamental, discuta 

 qual é o papel do PPA na eficácia das ações públicas e quais as dificuldades de 

 sua realização e efetividade nos municípios brasileiros. 

5.2 ENTREGA DE UM BEM PÚBLICO: A CRIAÇÃO DE UM BEM PÚBLICO 

Antes de tratar do campo do valor público convém fazer uma reflexão a respeito do 

conceito de valor. Segundo Bozeman (2007), os filósofos foram os acadêmicos que mais 

deram atenção ao conceito de valor. “O valor é para os filósofos da Moral o que o mercado é 

para os economistas” (BOZEMAN, 2007, p. 114). 

Entre as características do valor, Bozeman elenca: 

� A linguagem relativa a valor é gramaticalmente complexa envolvendo 

 significados distintos para o verbo (valorizar), o adjetivo (valioso) e o substantivo 

 (valor);  

� Os valores são escolhas dos indivíduos, e todos os indivíduos têm valores que 

 estão em conflito uns com os outros; 

� Valores podem ser intrínsecos ou instrumentais; 
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� Valores proporcionam razões para a ação e a escolha; 

� “Os valores são baseados nas propriedades da coisa avaliada.” (BOZEMAN, 

 2007, p. 116) 

É relevante para a questão do valor público o conceito de valor intrínseco. Nem 

sempre é simples para o formulador de políticas públicas lidar com a questão dos valores 

intrínsecos, devido a possibilidade, não rara, de haver conflitos entre os valores da 

comunidade atendida. A construção de uma praça em um local onde a população já conta com 

esse tipo de equipamento pode não ter tanto valor quanto em uma localidade sem área de 

lazer.  

Os resultados alcançados pela gestão pública vêm sendo cada vez mais avaliados 

quanto à sua efetividade. Uma gestão pública baseada em resultados implica na geração de 

valor público, ou seja, na proposição e alcance de objetivos que ofereçam respostas efetivas a 

necessidades ou demandas da sociedade e que ainda contemple (MARTINS & MARINI, 

2010): 

� Legitimidade, isto é, que sejam politicamente desejadas; 

� Coletividade; 

� A geração de mudanças sociais (resultados) que alterem aspectos indesejáveis 

da realidade. 

A criação de valor público também pressupõe o melhor uso possível dos meios, isto é, 

a eficiência. Este é um dos papéis fundamentais do gestor público. Resultados alcançados a 

qualquer custo ou mesmo a ineficiência na entrega de um bem público não são mais aceitos 

pela sociedade. 

A definição de valor público admite variadas versões e tem uma natureza diferenciada 

do valor privado. Há múltiplos aspectos que afetam os valores que uma sociedade elege 

consensualmente como valor público, ao mesmo tempo em que existe uma dependência entre 

o valor público e a sociedade que o elege. Decorre daí que diferentes sociedades terão 

diferentes valores públicos sobre um mesmo tema:  

  

Os valores públicos de uma sociedade são consensos normativos sobre: (a) direitos, 
benefícios e prerrogativas às quais os cidadãos fazem ou não jus; (b) as obrigações 
dos cidadãos para com a sociedade, para com o Estado e entre Estado e sociedade e 
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(c) os princípios sob os quais devem ser baseadas a administração e as políticas 
públicas. (BOZEMAN, 2007, p. 13). 

Do ponto de vista da coletividade, valor público pode também ser definido nos 

seguintes termos, conforme Mark Moore, reconhecido autor de trabalhos sobre valor público: 

“Valor público consiste naqueles valores que os indivíduos e grupos voluntários de 
indivíduos associam com a condição social, além do bem estar individual, e cuja 
realização, através da ação individual ou coletiva, é almejada” (MOORE, 2002, p. 
16). 

5.2.1 QUESTÕES PARA O DEBATE UTILIZANDO O REFERENCIAL DA 
CRIAÇÃO DO VALOR PÚBLICO 

• A criação de valor público significa atender de forma efetiva as demandas da 

sociedade. O que leva um Prefeito a eleger como prioridade de governo a 

construção de praças? 

• Discuta as questões envolvidas na relação da Prefeitura com a empresa contratada 

para elaborar projetos executivos, sob o ponto de vista da responsabilização dos 

agentes públicos e geração de valor público. 

• Considerando os interesses e necessidades dos atores envolvidos, quais as 

alternativas você identifica que possibilitariam desfecho diferente para a situação 

considerando os princípios do valor público? 

• Quais os desafios de se integrar os princípios do valor público na gestão pública 

em geral? Como isso pode ser feito?  

5.3 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A ação participativa da sociedade na formulação, implementação e no controle social 

das políticas públicas é importante para garantir que essas políticas atendam de forma efetiva 

às necessidades prioritárias da população, melhorando a qualidade dos serviços e também 

para garantir a correta aplicação dos recursos públicos. A abordagem de controle social aqui 

adotada refere-se às ações exercidas pelos cidadãos de monitoramento, fiscalização, avaliação 

e interferência na administração pública. Entretanto, antes de abordar o controle social é 

necessário introduzir o tema sobre capital social e sua importância para as ações que 

envolvem o controle social.  
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5.3.1 O PAPEL DO CAPITAL SOCIAL 

As idéias de que as conexões sociais através de redes de relações podem aumentar o 

capital físico e humano (BOURDIEU, 1986) e de que o Capital Social de um grupo ou 

comunidade aumentam sua capacidade de ação coletiva, uma vez que facilita a cooperação 

mútua necessária para a otimização do uso de recursos materiais e humanos disponíveis 

(COLEMAN, 1990), serviram de base ao conceito de Capital Social empregado por Putnam. 

  

Putnam (2002) abordou o Capital Social em estudos sobre a Itália Moderna onde 

constatou a existência de associações comunitárias e de práticas sociais de reciprocidade8

como elementos essenciais à democracia e à conscientização cívica. Assim, esses elementos 

não apenas garantem o caráter democrático da sociedade civil, mas também determinam o 

desempenho dos governos locais e de suas instituições. Redes de engajamento cívico em 

pequena escala criam os fundamentos para uma governança democrática em maior escala.  

Desta forma, o conceito de capital social engloba o conjunto das características da 

organização social tais como redes, normas de reciprocidade e laços de confiança e 

engajamento cívico que facilitam a coordenação e cooperação entre atores para gerar 

benefícios mútuos. Mas, de que forma o desempenho institucional de um governo é afetado 

pelo Capital Social? Putnam (2002) descreveu o desempenho institucional da seguinte forma: 

O conceito de desempenho institucional baseia-se num modelo bem simples de 
governança: demandas sociais � interação política � governo � opção de política 
� implementação. As instituições governamentais recebem subsídios do meio 
social e geram reações a esse meio. Pais que trabalham fora procuram creches 
acessíveis, comerciantes preocupam-se com furtos em suas lojas, veteranos de 
guerra execram a morte do patriotismo. Os partidos políticos e outros grupos 
articulam esses interesses, e as autoridades, quando muito, deliberam sobre o que 
fazer. Então, adota-se uma política (que pode ser apenas simbólica). A menos que 
essa política seja “nada a fazer”, ela tem que ser implementada – criar novas creches 
(ou incentivar a iniciativa privada a fazê-lo), pôr mais guardas na ronda, hastear 
bandeiras com mais frequência. Para ter um bom desempenho, uma instituição 
democrática tem que ser ao mesmo tempo sensível e eficaz: sensível às demandas de 
seu eleitorado e eficaz na utilização de recursos limitados para atender a essas 
demandas. (PUTNAM, 2002, p. 24-25).

                                                
8 Segundo este autor, a reciprocidade generalizada é um componente altamente produtivo do capital social, uma 
vez que restringe eficientemente o comportamento oportunista, e isso leva a um aumento no nível de confiança 
entre aqueles que presenciam a reciprocidade repetidamente.  
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Nota-se que pela diversidade de agentes envolvidos e seus interesses, atingir o 

desempenho institucional satisfatório é processo complexo que exige capacidade de 

interlocução e mecanismos que incentivem a participação e levem em consideração o capital 

social existente na comunidade, sob risco de em vez de fortalecê-lo, a política pública acabe 

por obstruir a ação coletiva (FERRAREZI, 2003).   

5.3.2 CONTROLE SOCIAL E SEUS MECANISMOS 

No Brasil, essa ação coletiva tem possivelmente na Constituição de 1988 o seu maior 

estabelecimento. Nela os mecanismos de participação e de representação institucionalizam-se, 

tornando-se normativos, elaboradores de parâmetros e influenciadores de políticas públicas 

possibilitando um maior controle social dessas políticas. O poder centralizado desde 1930 deu 

lugar ao processo de descentralização e a participação popular como marcos no processo de 

elaboração das políticas públicas, especialmente nas áreas de políticas sociais e urbanas. 

Assim, a Constituição de 1988, também chamada de "Constituição Cidadã" por ser o texto 

constitucional mais democrático que o País já possuiu, consagrou um contexto favorável à 

participação dos cidadãos nos processos de tomada das decisões políticas essenciais ao bem-

estar da população (CGU, 2012). Este novo arranjo institucional, possibilitou diversas formas 

participativas na gestão e controle das políticas públicas pela sociedade. Originada da 

sociologia, a expressão “controle social” comumente é utilizada para designar os mecanismos 

que determinam a ordem social regulamentando a sociedade e submetendo os indivíduos a 

determinados padrões sociais e princípios morais. (BOBBIO; PASQUINO; MATTEUCCI, 

2007). 

Segundo a CGU - Controladoria Geral da União (2012), Controle Social é a 

participação da sociedade no acompanhamento e verificação das ações da gestão pública na 

execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados. O Controle 

Social das ações dos governantes e funcionários públicos é importante para assegurar que os 

recursos públicos sejam bem empregados em benefício da coletividade. As idéias de 

participação e controle social estão intimamente relacionadas. Por meio da participação na 

gestão pública, os cidadãos podem intervir na tomada da decisão administrativa, orientando a 

administração para que adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao 
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mesmo tempo, podem exercer controle sobre a ação do Estado, exigindo que o gestor público 

preste contas9 de sua atuação. 

O controle social é um complemento indispensável ao controle institucional realizado 

pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos. Essa participação é importante porque 

contribui para a boa e correta aplicação dos recursos públicos fazendo com que as 

necessidades da sociedade sejam atendidas de forma eficiente (CGU, 2012). Entretanto, 

apesar da existência de diversos mecanismos que permitam a participação social, mesmo 

sendo um requisito fundamental para uma governança democrática, não necessariamente 

induz uma maior qualidade na participação. Mark Evans (2012) destaca que é necessário 

identificar os resultados esperados com determinado processo de participação, ou seja, qual 

instrumento ou metodologia participativa é mais adequada a um determinado processo 

decisório ou processo político. 

De acordo com Cunill Grau (2004), as desigualdades na representação política e social 

dentro dos processos e mecanismos de formação da vontade política influenciam a 

composição da agenda social. Nesse sentido, o reconhecimento pelo Estado dos direitos 

sociais não pode prescindir da democratização dos processos e instâncias de definição de 

políticas públicas e alocação de recursos.  

No caso do Brasil dentre os diversos mecanismos de participação social, podemos 

citar: 

Conselhos de Política Pública: São espaços participativos, que podem ser tanto consultivos 

como deliberativos, nos quais é prevista certa permanência no tempo. São instâncias de 

exercício da cidadania, que abrem espaço para a participação popular na gestão pública 

(CGU, 2012). Moroni (2009) define conselho de políticas públicas “como espaço 

fundamentalmente político, institucionalizado, funcionando de forma colegiada, autônomo, 

integrante do poder público, de caráter deliberativo, composto por membros do governo e da 

sociedade civil, com as finalidades de elaboração, deliberação e controle da execução das 

                                                
9 O controle social não pode existir sem a accountability, pois, para que haja a fiscalização por parte do cidadão, 
duas condições são imprescindíveis: [...] do lado da sociedade, o surgimento de cidadão consciente e organizado 
em torno de reivindicações, cuja consecução pelo poder público signifique a melhora das condições de vida de 
toda a coletividade e, da parte do Estado, o provimento de informações completas, claras e relevantes a toda a 
população (MAWAD, 2002). 
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políticas públicas”. Os conselhos têm como finalidade incidir nas políticas públicas de 

determinado tema, e suas atribuições variam nos diversos contextos (PIRES e VAZ, 

2012,p.11).  

Os conselhos têm a característica de serem criados pelo Estado. São compostos por 

representantes do poder público e da sociedade civil. A função fiscalizadora dos conselhos 

pressupõe o acompanhamento e o controle dos atos praticados pelos governantes. A função 

mobilizadora refere-se ao estímulo à participação popular na gestão pública e às contribuições 

para a formulação e disseminação de estratégias de informação para a sociedade sobre as 

políticas públicas. A função deliberativa, por sua vez, refere-se à prerrogativa dos conselhos 

de decidir sobre as estratégias utilizadas nas políticas públicas de sua competência, enquanto a 

função consultiva relaciona-se à emissão de opiniões e sugestões sobre assuntos que lhes são 

correlatos (CGU, 2012). 

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. No caso dos 

municípios, os conselhos foram criados para auxiliar a prefeitura na tarefa de utilizar bem o 

dinheiro público. Alguns exemplos de conselhos que devem ser constituídos pelos 

municípios: Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Saúde, Conselho do 

Fundo da Educação Básica (FUNDEB) e Conselho de Assistência Social (CGU, 2012).   

Conferências de políticas públicas: São eventos que ocorrem com periodicidade específica 

nos quais as principais questões e direcionamentos normativos de áreas temáticas em políticas 

públicas são determinadas. As conferências ocorrem geralmente nos três níveis de governo, 

Municipal, Estadual e Nacional.  

Mais do que um evento, as conferências, convocadas com uma finalidade específica, 

são um processo que se inicia na esfera Municipal, onde para além do debate propositivo 

sobre a política, elegem-se delegados para as conferências estaduais e sucessivamente para a 

conferência nacional (CICONELLO, 2012). A participação é aberta ao público, ainda que, em 

geral, apenas delegados escolhidos no âmbito das conferências tenham poder de voto. 
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Uma das principais potencialidades desse mecanismo é a possibilidade de seus 

participantes contribuírem para a criação de pautas políticas e de uma agenda de prioridades 

que irão influenciar a política pública determinada no próximo período de sua vigência. Essa 

agenda será posteriormente monitorada pelas organizações da sociedade civil em diversos 

espaços políticos, incluindo os conselhos (CICONELLO, 2012). 

Uma conferência convocada pelo poder público é uma ferramenta própria de fomento 

à participação social, uma iniciativa que tem por finalidade institucionalizar a Participação da 

sociedade nas atividades de planejamento, gestão e controle de uma determinada política ou 

conjunto de políticas públicas (CGU, 2012). 

Ouvidoria Pública: Uma ouvidoria pública atua no diálogo entre o cidadão e a 

Administração Pública, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania 

provoquem contínua melhoria dos serviços públicos prestados. A ouvidoria pública deve ser 

compreendida como uma instituição que auxilia o cidadão em suas relações com o Estado. A 

existência de uma unidade de ouvidoria na estrutura de um órgão público pode estreitar a 

relação entre a sociedade e o Estado, permitindo que o cidadão participe da gestão pública e 

realize um controle social sobre as políticas, os serviços e, indiretamente, os servidores 

públicos (CGU, 2012). 

A ouvidoria tem por propósito buscar soluções para as demandas dos cidadãos; 

oferecer informações gerenciais e sugestões ao órgão em que atua, visando o aprimoramento 

da prestação do serviço, além de contribuir para a formulação de políticas públicas (Ouvidoria 

– CGU, 2015). 

Audiências Públicas: Audiências públicas são encontros públicos presenciais, promovidos 

pelo governo em torno de temáticas específicas, com o objetivo de discutir aspectos 

concernentes a uma determinada política, sendo aberta a participação dos indivíduos e grupos 

interessados. É muito comum, por exemplo, a realização de audiências públicas na área 

ambiental, quando, em geral, o governo está obrigado a analisar os impactos não apenas 

ambientais, mas também sociais, de determinados projetos e, por isso, resolve consultar a 

sociedade acerca de suas principais opiniões e demandas para o caso específico (PIRES e 

VAZ, 2012, p.13).  
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Mesas de Negociação ou Mesas de Diálogo: Essa nova interface estabelecida entre os 

âmbitos do Estado e da sociedade constitui-se na iniciativa do próprio governo em resposta à 

representação ou demandas de entidades ou movimentos sociais com fins de solucionar 

eventuais conflitos. Três tipos de mesas ocorreram no governo Lula, variando tanto em 

temática quanto na dinâmica: a Mesa Nacional de Negociação Permanente com os Servidores 

Públicos, instituída em 2003; a Mesa de Negociação do Salário Mínimo, instituída em 2005 e 

a Mesa de Diálogo para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, instituída 

em 2008 (PIRES e VAZ, 2012, p.12).

Plano Plurianual: O PPA apresenta os critérios de ação e decisão que devem orientar os 

gestores públicos (Diretrizes); estipula os resultados que se busca alcançar na gestão 

(Objetivos), inclusive expressando-os em números (Metas) e delineia o conjunto de ações a 

serem implementadas (Programas). 

A 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 política salarial e concursos públicos e estabelece os 

percentuais de recursos que serão descentralizados para os Poderes e Administração Indireta, 

como fundações, autarquias e sociedades de economia mista. Elege, a partir do PPA, os 

programas e metas físicas a serem executados, sempre no exercício seguinte ao de sua 

elaboração. A LOA se ocupa de definir as fontes de arrecadação, estimar as receitas e prever 

as despesas para o ano seguinte ao de sua elaboração. 

No PPA, a sociedade pode participar das reuniões de elaboração e apreciação para que 

sejam contempladas suas necessidades no quadriênio a que o planejamento se refere. 

Na LDO, igualmente, pode participar da decisão que elege os programas a serem 

executados no exercício seguinte, pois somente assim será garantida uma governança 

democrática, que melhor atenda às necessidades da comunidade. 

A sociedade pode participar não apenas da elaboração dos instrumentos de 

planejamento (PPA, LDO e LOA), mas, inclusive, do processo de apreciação e votação nas 

casas legislativas.
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Portal da Transparência: É um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a execução 

financeira dos programas de governo, em âmbito federal. Estão disponíveis informações sobre 

os recursos públicos federais transferidos pelo Governo Federal a estados, municípios e 

Distrito Federal e diretamente ao cidadão, bem como dados sobre os gastos realizados pelo 

próprio Governo Federal em compras ou contratação de obras e serviços (CGU).  Através da 

Lei Complementar 131, que alterou a Lei Complementar 101 e com o suporte da Lei Federal 

n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a transparência tornou-se regra e o sigilo, 

exceção.  

5.3.3 QUESTÕES PARA O DEBATE UTILIZANDO O REFERENCIAL DO 
CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

• Como a demolição da praça pode ter afetado o capital social da comunidade?  

• Durante a campanha não houve reação negativa por parte dos moradores quando a 

construção de praças foi usada como lema de campanha. Sob o aspecto 

democrático e participativo da Constituição de 1988, de que modo a participação 

popular pode alterar a tomada de decisão do poder executivo? 

• A participação da sociedade no controle social pode fortalecer as políticas 

públicas, tornando-as mais adequadas às necessidades da coletividade e ao 

interesse público. Na sua percepção, o controle social existente em nossa 

sociedade tem evoluído? De que forma? Você conhece casos de participação social 

na elaboração do PPA ou do plano de governo? Quais condições são necessárias à 

participação e controle social? 

• Para discutir com qualidade e intervir melhor nas políticas públicas, também é 

fundamental que a sociedade conheça seus direitos, os espaços de participação em 

que pode atuar e de que maneira é possível incidir nestes espaços. Que outras 

formas de pressão e monitoramento sobre as políticas públicas poderiam ter sido 

mobilizadas pelos moradores? 
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5.4 PREPARAÇÃO PRÉVIA PARA A AULA 

Textos sugeridos para prévia leitura: Os textos a seguir devem ser enviados aos alunos para 

leitura antes do encontro em aula.  

� Instrumentos e mecanismos de gestão: contribuições ao processo decisório em 
conselhos de políticas públicas. O texto aborda instrumentos e mecanismos de gestão 
utilizados no processo decisório pelos Conselhos Municipais, controle social e entrega de 
bens públicos. 

� Olho vivo no dinheiro público: Controle Social. Manual elaborado pela Controladoria 
Geral da União. Contém orientações aos cidadãos para participação na gestão pública  e 
exercício do controle social. 

� O Orçamento Participativo e a democratização da gestão pública municipal — a 
experiência de Vitória da Conquista (BA). Esse artigo discute as possibilidades do Orçamento 
Participativo (OP) de ampliar a democratização da gestão pública e de interferir efetivamente 
na destinação de recursos municipais. 

� O que deve conter um plano de governo municipal. Coluna Elio Gaspari, Jornal 
Gazeta do Povo. Publicado na edição impressa de 24 de setembro de 2008. 

Vídeos para debate após a leitura do caso: 

� A vergonha nacional das obras públicas. Reportagem relata exemplos de obras 
públicas inacabadas e as dificuldades de controle externo. 

� O que é Controle Social? Vídeo relata a importância de se existir o Controle Social 
institucionalizado nas cidades, como forma de garantir qualidade de vida a todos os cidadãos. 

Propostas de perguntas adicionais aos alunos com base nas referências acima: 

1 Você identifica um aumento do controle social na sua cidade nos últimos 10 anos? 

De que formas? 

2 A criação de um banco de projetos reduziria a “vergonha nacional das obras 

públicas”? 

3 Qual a percepção que você tem dos problemas apresentados no vídeo das obras 

inacabadas? É um problema essencialmente político ou técnico?  
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Link para os textos: 

1 Instrumentos e mecanismos de gestão utilizados no processo decisório pelos 
Conselhos Municipais: < http://www.scielo.br/pdf/rap/v49n4/0034-7612-rap-49-
04-01059.pdf> 

2 Olho vivo no dinheiro público: Controle Social.  http://www.cgu.gov.br/ 
Publicacoes/controle-social/arquivos/controlesocial2012.pdf

3 O Orçamento Participativo e a democratização da gestão pública municipal — a 
experiência de Vitória da Conquista (BA): http://www.scielo.br/ 
pdf/rap/v48n4/a01v48n4.pdf

4 O que deve conter um plano de governo municipal: 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/colunistas/elio-gaspari/o-que-deve-
conter-um-plano-de-governo-municipal-b6x5hl72ibygtscxxgx85zzgu

Link para os vídeos 

A vergonha nacional das obras públicas: 
https://www.youtube.com/watch?v=wnyAhGNp2mA

O que é Controle Social? 
https://www.youtube.com/watch?v=Avdqg3Q3p1E
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ANEXO I 

Sistema SICONV do Governo Federal 

Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o SICONV foi instituído 

pelo Decreto 6170/2007 de 25 de julho de 2007 do Governo Federal. Esse Decreto estabelece 

que todos os convênios e contratos de repasse do Governo Federal devem ser registrados no 

Portal dos Convênios – SICONV. É um sistema desenvolvido em plataforma web que permite 

aos órgãos concedente e convenente o gerenciamento on-line de todos os convênios 

cadastrados. Reúne todos os programas do Governo Federal sendo possível captar recursos 

para a construção de escolas, hospitais, recuperação de asfalto, de praças, quadras esportivas, 

entre outros. O sistema permite a realização de transferências voluntárias e ainda possibilita o 

acompanhamento da tramitação desses investimentos, assim como sua execução.  

Uma inovação na área de gestão governamental, o SICONV permite que um prefeito 

de qualquer região consulte quais são as políticas públicas que podem atender a sua cidade 

através dos programas disponíveis no portal. O sistema funciona como uma vitrine dos 

produtos da União a que os prefeitos, governadores e organizações sem fins lucrativos podem 

ter acesso para o benefício da população10. No Portal de Convênios são disponibilizados todos 

os programas de transferências voluntárias de todos os órgãos federais com programas 

passíveis de convênios, contratos de repasse e termos e parceria. 

Antes do Portal era necessário buscar, em diferentes locais, informações sobre editais 

ou onde haveria recursos disponíveis para viabilizar projetos, valer-se de profissionais 

especializados para saber como fazer para que emendas parlamentares chegassem 

efetivamente à instituição, pesquisar sobre regras a serem seguidas para apresentação dos 

planos de trabalho ou como realizar corretamente o acompanhamento de projetos e sua 

prestação de contas. Com esse sistema a execução de tais tarefas torna-se mais simples, pois 

todos os órgãos governamentais disponibilizam no portal informações sobre programas com 

recursos e quais as regras de cada um. 

                                                
10 Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2013.
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ANEXO II 

A origem dos recursos para a execução da obra 

As emendas parlamentares feitas ao Orçamento Geral da União, pela Lei Orçamentária 

Anual (LOA) – enviada pelo Executivo ao Congresso anualmente – são propostas por meio 

das quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em 

função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato, tanto junto aos 

estados e municípios quanto a instituições. Há também regras específicas sobre a apresentação 

de tais emendas, como, por exemplo, identificar entidade beneficiária que receberá os 

recursos, com endereço e nome dos responsáveis pela sua direção, bem como as metas que 

essa entidade deverá cumprir, demonstrando sua compatibilidade com o valor da verba fixada 

na emenda. 

Elaboração do Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho é o documento básico para a solicitação de recursos financeiros, 

tendo em vista a celebração de um convênio ou contrato. Não pode ser elaborado de forma 

genérica, devendo trazer de forma clara e sucinta todas as informações suficientes para a 

identificação do projeto, atividade a ser realizada e sua duração. O Plano de Trabalho será 

analisado pelo concedente ou pelo agente financeiro público (que atua como mandatário da 

União) nos casos de contratos de repasse, quanto à sua viabilidade e à adequação aos 

objetivos do programa governamental, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ou 

entidade repassador dos recursos. 

Concedente – Entidade que cede ou libera recursos financeiros via convênio. 

Contrapartida – É a parcela de recursos próprios que o convenente (nesse caso a Prefeitura) 

aplica no convênio ou contrato de repasse.  

Após a elaboração do Plano de Trabalho, ele deverá ser encaminhado ao concedente 

por meio do Portal do SICONV11. O concedente fará a avaliação do plano sob os aspectos 

técnico e jurídico. 

                                                
11 SICONV: Portal dos convênios do Governo Federal, acessado pelo sítio https://www.convenios.gov.br/portal/, 
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 
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Um Plano de Trabalho bem elaborado subsidiará uma boa execução da obra bem 

como elaboração a prestação de contas, sendo considerado uma irregularidade grave celebrar 

convênios sem que o plano de trabalho tenha as metas a serem atingidas com a execução do 

objeto, segundo a norma geral que rege a celebração destes instrumentos, o art. 116 da Lei nº 

8.666/93.  

Dentre outras exigências, a legislação federal veda a alteração do objeto do convênio, 

ou seja, não é permitida alteração no que foi proposto no Plano de Trabalho, exceto se for 

para ampliação ou redução de metas aprovadas. Além disso, alterações no Plano de Trabalho 

devem ser submetidas e aprovadas pelo órgão concedente. 

Celebrando convênios e contratos de repasse 

Após a aprovação do Plano de Trabalho, o convênio ou contrato de repasse é 

formalizado entre as partes, sendo que o município deverá dar ciência da celebração ao 

conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que 

originou a transferência, quando houver. 

O instrumento deverá conter cláusulas descrevendo os direitos e obrigações das partes, 

sendo indispensáveis àquelas dispostas no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 507/2011, 

como por exemplo, o objeto, o cronograma físico-financeiro, a contrapartida, a vigência, 

dentre outros. 

Projeto Básico para execução da obra   

Conjunto de elementos necessários, com nível de precisão adequado, para caracterizar 

a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação 

do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de execução. 


