
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - CDDF
Fórum Nacional de Combate à Corrupção - FNCC

CURSOS, MANUAIS, CARTILHAS, TUTORIAIS E FERRAMENTAS DE CONTROLE SOCIAL

Cursos
Nome/Instituição Objetivo Público-alvo

Controle social (ENAP) Compreender  o  conceito  de  controle  da  Administração  Pública,  quais  os  tipos  existentes  e  sua
importância;  Conhecer  o  que  é  Controle  e  as  formas  como  ele  acontece  no  Estado  Brasileiro;
Diferenciar controle social de controle institucional; Conscientizar-se da importância da participação do
cidadão  no  acompanhamento  da  gestão  dos  recursos  públicos  durante  a  execução  das  políticas
públicas;  Conhecer  o  controle  institucional  no  Brasil;  Reconhecer  quais  são  os  atores  do  controle
institucional e conhecer suas competências; Conhecer as possibilidades de interação da sociedade com
esses atores;  Conhecer os mecanismos de controle social existentes no Brasil;  Conceituar Controle
Social  e  as  suas  características  quando  de  iniciativa  do  ente  público  e  quando  de  iniciativa  da
sociedade; Conhecer as oportunidades de controle social que são criadas por iniciativa do ente público;
Conhecer as possibilidades de atuação em cada uma dessas oportunidade; Conhecer o que o cidadão
pode fazer; Conhecer as possibilidades de participação do cidadão no controle social;  Conhecer os
instrumentos criados e utilizados pela sociedade civil  que podem ser utilizados no controle social;
Conhecer quais as medidas a serem tomadas a partir da identificação de algum problema.

Servidores e agentes 
públicos dos três 
poderes e das três 
esferas de governo e 
cidadãos interessados

Manuais, cartilhas e tutoriais
Nome/Instituição Objetivo Público-alvo Acesso

Manual do Cidadão - 
Escola Superior do 
Ministério Público da 
União (ESMPU)

Incentivar o cidadão a fiscalizar os atos dos gestores 
públicos e cobrar honestidade no trato com o erário.

Qualquer 
cidadão

Essa é a proposta do livro "Cem perguntas e respostas 
sobre improbidade administrativa", lançado pela 
Escola Superior do Ministério Público da União 
(ESMPU). A obra é dirigida ao público em geral, com 
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informações e conceitos sobre a Lei n.º 8.429/92, 
conhecida como Lei de Improbidade Administrativa.

AMARRIBO - Amigos 
Associados de Ribeirão 
Bonito

Amigos Associados de Ribeirão Bonito você pode obter 
dicas importantes sobre como combater a corrupção em
seu município, através da identificação, investigação e 
coleta de provas, tem por objetivo congregar todas as 
informações disponíveis no país sobre a corrupção e o 
seu enfrentamento pelos órgãos públicos e entidades de
controle social, já conta com seu primeiro grupo de 
trabalho  

Qualquer 
cidadão

Olho Vivo no Dinheiro 
Público

Disponibiliza uma ferramenta para a população saber 
mais sobre o uso do dinheiro público.

Qualquer 
cidadão

   Transferências 
Constitucionais e Legais

A Cartilha Transferências Constitucionais e Legais, do 
Tribunal de Contas da União, é destinada a orientar 
Prefeituras e Governos Estaduais acerca dos repasses de
recursos federais determinados pela Constituição 
Federal e normas referentes.

Prefeituras e 
Governos 
Estaduais

Gestão dos Recursos 
Federais

Tem o objetivo de orientar os agentes municipais sobre 
os procedimentos necessários para obtenção, aplicação 
e controle de recursos públicos federais.

Agentes 
municipais

Ferramentas de controle social (Fonte: http://www.prr5.mpf.mp.br/forum/pagina_fiscalizacao.html)
RECURSOS TRANSFERIDOS

Nome/Instituição Objetivo Público-alvo Acesso

Fiscalize também   - ESMPU Ensinar o cidadão a fiscalizar a aplicação dos recursos 
públicos

Qualquer 
cidadão

Na página inicial, acesse “tutoriais” onde encontrará 
diversos vídeos.

Portal da Transparência Disponibilizar um banco de dados sobre a aplicação do 
dinheiro público pelo Governo Federal.

Qualquer 
cidadão

Faça um cadastro com seu e-mail para receber 
informações sobre todos os repasses de recursos 
federais feitos em razão de convênios firmados com o 
Município onde ela reside. Para realizar o 
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cadastramento, basta acessar o link "Receba 
Informações Sobre as Liberações de Convênios", 
localizado no canto esquerdo da primeira página do 
Portal.

Tesouro Nacional Dar acesso às informações sobre as transferências 
constitucionais, realizadas pela União aos Estados e 
Municípios

Qualquer 
cidadão

Existe na página inicial um menu, que contém várias 
opções de consulta, dentre as quais encontra-se o 
acesso a dados de Transferências Constitucionais. Para 
acessá-la você deve clicar na opção “Estados e 
Municípios”, que fica no lado esquerdo da página 
inicial do portal. Haverá um desdobramento do menu, 
disponibilizando a opção desejada.

Fundo Nacional de 
Desenvolvimento e 
Educação

Acompanhar e fiscalizar a situação das contas de cada 
Município, referentes à aplicação de repasses 
automáticos, transferidos a partir de programas do 
Governo Federal, cujas ações estão voltadas à área da 
Educação.

Qualquer 
cidadão

Na primeira página, encontrará “Liberação de 
Recursos”, que permite a consulta às liberações de 
recursos dos Programas do FNDE, e “Prestação de 
Contas”, que possibilita constatar a situação da 
prestação de contas do repasse direto.

Fundo Nacional de Saúde Promover acessibilidade aos dados sobre transferências 
de recursos do Sistema Único de Saúde, destinados aos 
Estados e Municípios brasileiros

Qualquer 
cidadão

A tela inicial contém campos específicos Marque a 
opção “Fundo a Fundo”, digite o CNPJ ou nome do 
Município desejado, bem como o ano de seu interesse,
logo após aperte 'consultar', em seguida clique sobre o
nome do Município e aparecerá a tela com todos os 
valores transferidos ao seu Município .

Portal de Convênio do 
Governo Federal

acompanhar as transferências denominadas de 
convênios e contratos de repasse, destinadas à 
execução de programas governamentais em municípios 
brasileiros

Qualquer 
cidadão

A primeira página do Portal contém um menu na parte
superior, que apresenta a opção denominada “Acesso 
Livre”. Quando acionada, surgirá uma nova janela com 
três opções de pesquisa. Acesse a terceira opção 
denominada “Listar Convênios por Órgãos”. Nas 
janelas que surgirão em seguida, você deverá escolher 
o Órgão governamental, que atuou como concedente 
de recursos públicos para municípios convenentes. O 
próximo passo na sequência de telas será uma relação 
de convênios celebrados entre as partes acima citadas.
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Você deverá pesquisar cada convênio, a partir do 
número original do mesmo, visando identificar se o 
seu município está dentre aqueles que foram 
contemplados com transferências voluntárias da 
União.

Sistema Fiscalize   - Câmara
dos Deputados

O sistema FISCALIZE, disponibilizado pela Câmara dos 
Deputados, tendo por fonte dados o SIAFI, possibilita 
consultas à execução orçamentária e financeira da 
União.

Qualquer 
Cidadão

Na parte relativa ao CIDADÃO são apresentados 
relatórios pré-elaborados para proporcionar uma visão
geral dos gastos do governo federal. Na parte relativa 
às TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO para Unidades da 
Federação e Municípios, é apresentada consulta 
detalhada, para cada Município ou Estado/DF 
favorecido, contendo a relação das transferências da 
União, com dados mensais e acumulados.

Contas Abertas O Portal permite o acesso a relatórios da execução 
orçamentária e financeira da União. Também é possível 
consultar as emendas propostas pelos parlamentares, 
que resultaram na transferências de recursos da União 
para outras entidades.

Qualquer 
cidadão

Portal da Transparência - 
Governo de Pernambuco

No sítio do Portal da Transparência de Pernambuco você
poderá obter importantes dados sobre as receitas e 
despesas do Estado, as ações de governo, os 
demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, dentre outras informações que possibilitam a 
qualquer cidadão fiscalizar a aplicação dos recursos 
públicos relacionados ao Estado de Pernambuco.

Cidadãos do 
Estado de 
Pernambuco.

SITUAÇÃO CADASTRAL, REGULARIDADE FISCAL E IDONEIDADE DE EMPRESAS

Nome/Instituição Objetivo Público-alvo Acesso

Receita Federal Acesso a situação da empresa perante o referido 
cadastro da Receita Federal.

Qualquer 
cidadão

No menu localizado no canto superior da página da 
Receita Federal, acesse a opção "Empresa". 
Automaticamente surgirá uma pequena caixa com 
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novas opções, onde você escolherá a opção "Cadastro 
– CNPJ". Na página seguinte, você deve clicar no link 
"Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral". Após acionada a referida opção aparecerá 
uma nova tela com campos para preenchimento com o
número do CNPJ da empresa e caracteres informados 
na nova tela. Por último, tecle em "consultar" e será 
apresentado resultado informando a situação da 
empresa perante o referido cadastro da Receita 
Federal.

Sintegra Dar acesso à regularidade das empresas cadastradas. Na página do Sintegra, você deverá acionar o link com 
o nome Estado, onde a empresa de sua pesquisa 
possui registro cadastral. Em seguida, aparecerá uma 
nova tela com campos para preenchimento do CNPJ, 
CPF (no caso de firma individual) ou a Inscrição 
Estadual da pessoa jurídica de seu interesse. Após 
digitar um dos números acima, aperte a tecla "Enter" e
aparecerá o resultado de sua consulta, que revelará a 
situação da empresa perante o cadastro da respectiva 
Fazenda Estadual. 

Certidão Negativa do INSS Dar conhecimento sobre  pendencias e débitos 
tributários do contribuinte.

Qualquer 
cidadão

Na página de consulta preencha o CNPJ da empresa de
seu interesse e acione o ícone “consultar”. Em seguida,
surgirá nova tela com uma relação de números de 
certidões emitidas em favor da empresa pesquisada.

   CEPE - Companhia 
Editora Pernambuco / 
Consulta ao Diário Oficial 
do Estado

Consultas às 30 (trinta) últimas edições do Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, permitindo, assim, o acesso 
a eventuais extratos de aplicação de penalidades a 
empresas contratadas pela Administração Pública 
Estadual e Municipal.

Cidadãos do 
Estado de 
Pernambuco.

Antes de inciar qualquer consulta, você deve 
cadastrar-se, validando um e-mail com senha.

JUCEPE – Junta Comercial 
do Estado de Pernambuco

Confirmar a situação de registro da empresa na Junta 
Comercial do Estado de Pernambuco

Cidadãos do 
Estado de 
Pernambuco.

No menu localizado na parte superior da página, 
acesse a opção serviços on-line. Na página seguinte, 
escolha o link: Consulta nome / NIRE / Situação e 
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surgirá nova tela com campos para preenchimento. 
Você pode fazer a pesquisa pelo nome da empresa ou 
pelo número de registro na junta (NIRE). 

CEIS - Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas

Contém informações sobre empesas que foram punidas 
por órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal.

Cidadãos dos 
Estados de; 
Acre, Bahia, 
Espírito Santo, 
Goiás, Minas 
Gerais, 
Pernambuco, 
Sergipe, São 
Paulo e 
Tocantins.

Quando você acessa o endereço supracitado, surge a 
tela principal do CEIS, que traz um quadro com opções 
de consulta. Você pode fazer a pesquisa por nome ou 
CNPJ da empresa, tipo de sanção (punição) ou por 
todas as empresas que sofreram as penalidades.

   Relação de Empesas 
I  nidôneas do TCU - (TCU )

Identificar empresas consideradas inidôneas, em 
julgamentos/decisões proferidas pela Corte de Contas 
federal, e consequentemente, impedidas de firmar 
contratos com o Poder Público.

Qualquer 
cidadão

Logo na primeira página do portal, no canto esquerdo 
da tela, observe o menu intitulado “Responsabilização 
Pública”, que possui em seu conteúdo o link 
denominado “Licitantes inidôneas”. Acione essa opção 
e surgirá uma segunda página, que contém um novo 
link denominado “Lista de Inidôneos”. A partir desse 
caminho você terá na tela a relação das empresas 
consideradas inidôneas para contratação junto à 
Administração Pública Federal. 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Nome/Instituição Objetivo Público-alvo Acesso

OBRASNET -   Portal de 
Obras do Governo Federal

servir de ferramenta para acompanhamento de todas as
obras financiados com recursos do Orçamento Geral da 
União em andamento no país, encontrando-se nele 
informações sobre a execução físico-financeira das obras
e fotos dos empreendimentos

Qualquer 
cidadão

Você poderá fazer sua pesquisa por ano, Unidade da 
Federação, Município e Programa Governamental.

Caixa Econômica Federal Dentro do Portal da Caixa Econômica Federal na 
Internet, você também poderá pesquisar todas as obras 

Qualquer 
cidadão

Para saber sobre todas as obras contratadas com o seu
município, siga a sequência: "governo", “municipal”, 

Setor de Administração Federal Sul (SAFS) - Quadra 2, Lote 3 - Brasília/DF - Cep: 70070-600                            Pabx: (61) 3366-9270 - www.cnmp.mp.br

http://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx
http://www.obrasnet.gov.br/
http://www.obrasnet.gov.br/
http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm
http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/


que estão em execução no seu município, custeadas 
com recursos federais repassados através da CEF, por 
intermédio de contratos de repasse.

"acompanhamento de obras", "OGU-Recursos da 
União"; em seguida, escolha a unidade da federação 
(PE) e o nome do município.

POLÍTICOS

Nome/Instituição Objetivo Público-alvo Acesso

Banco de dados dos 
políticos do Brasil

dados sobre os políticos, antigos e atuais, que se 
candidataram em eleições majoritárias no Brasil.

Qualquer 
cidadão

Departamento 
Intersindical de Assessoria
Parlamentar

divulga as notícias comprometedoras publicadas nos 
jornais acerca do seu candidato. o DIAP pretende 
contribuir para um voto consciente

Qualquer 
cidadão

Câmara dos Deputados  Tem por objetivo mostrar o que os  Deputados Federais 
têm feito na sua atuação parlamentar.

Qualquer 
cidadão

Associação dos 
Magistrados Brasileiros 

Associação dos Magistrados Brasileiros decidiu divulgar 
os nomes daqueles que respondem a ações penais, de 
improbidade administrativa e eleitoral.

Qualquer 
cidadão

Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade 
Administrativa

consulta pública o Cadastro de Pessoas Condenadas por 
Improbidade Administrativa junto ao CNJ

Qualquer 
cidadão

O link para acesso é: http://www.cnj.jus.br. Após entrar
nesse endereço clique em “Consulta pública”. Em 
seguida clique em “Consulta por parte”. A pesquisa 
poderá ser feita ainda pelo número do processo ou 
pelo número do CPF/CNPJ.

Mapa da Mina - 
Congresso em foco

Políticos processados, farra das passagens, assiduidade 
parlamentar, uso da verba indenizatória, doações de 
campanha, concessões de rádio e TV, editoriais, entenda
o Congresso.

Qualquer 
cidadão

Monitor de Escândalos O colunista do UOL Notícias e da Folha de S. Paulo em 
Brasília, Fernando Rodrigues, mostra os principais casos 
de desvio de conduta dentro da Câmara e do Senado 
neste ano de 2010. Clique no nome do escândalo para 
ver o resumo correspondente.

Qualquer 
cidadão

Monitor de Escândalos mostra os principais casos de desvio de conduta dentro Qualquer 
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da Câmara e do Senado nos anos de 2009 à 2011. cidadão

TRIBUNAIS DE CONTAS

Nome/Instituição Objetivo Público-alvo Acesso

Tribunal de Contas de 
Pernambuco

Auxiliar o Legislativo no controle externo de toda a 
Administração Pública. A ele cabe a fiscalização da 
aplicação de todo o dinheiro público relacionado com o 
Estado de Pernambuco, nos âmbitos estadual e 
municipal.

Cidadão de 
pernambuco

Através da busca avançada, você pode pesquisar 
informações sobre deliberações do TCE (Acórdãos e 
Decisões), oriundas de julgamentos em contas de 
entes governamentais. A pesquisa pode ser feita pelo 
número do processo, por Órgão/Unidade Gestora ou 
por interessado.

Ouvidoria do Tribunal de 
Contas de Pernambuco

Estes trabalhos visam ensinar o cidadão a participar do 
controle dos gastos públicos.

Qualquer 
cidadão

Tribunal de Contas da 
União

No site do Tribunal de Contas da União você poderá 
obter informações importantes sobre convênios, 
licitações, contratos, obras públicas e licenciamento 
ambiental.

Qualquer 
cidadão

Tribunal de contas da 
União - Contas Irregulares

Lista das pessoas que manipularam verbas públicas de 
origem federal,

Qualquer 
cidadão

A consulta pode ser feita pelo número do processo ou 
CPF, e ainda, pelo CNPJ de empresas envolvidas nas 
irregularidades.

OUTROS

Nome/Instituição Objetivo Público-alvo Acesso

Transparência Brasil A Transparência Brasil foca sua atuação na busca pela 
integridade do poder público, principalmente por meio 
do aumento da informação disponível.

Qualquer 
cidadão

Sistema FIRJAN Prestação de informações e serviços públicos via 
internet, como existência ou não de site oficial do 
município, informações e serviços relacionados à 
transparência da gestão pública, informações e serviços 
para empresas, informações e serviços para cidadãos.

Qualquer 
cidadão
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Raio-X - Sistema de 
Indicadores Municipais

 Tem o objetivo de disponibilizar as principais 
informações  necessárias ao controle social da gestão 
pública das Prefeituras.

Qualquer 
cidadão

Prova Brasil - Avaliação do
Rendimento Escolar

Prova Brasil avalia as habilidades em Língua Portuguesa 
(foco em leitura) e Matemática (foco na resolução de 
problemas) dos estudantes de ensino fundamental das 
escolas públicas, da 4ª e da 8ª série, localizadas em área 
urbana.

Qualquer 
cidadão

Centro de Estudos e 
Pesquisas de Direito 
Sanitário – CEPEDISA

O Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário – 
CEPEDISA, tem o objetivo de desenvolver e divulgar um 
novo campo do conhecimento científico, o Direito 
Sanitário

Estudantes das
Faculdades de 
Saúde Pública 
e de Direito

Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo

Tem por objetivo trocar experiências, informações e 
dicas sobre reportagem, principalmente sobre 
reportagens investigativas.

Estudantes de 
comunicação, 
jornalistas.

Programa das Nações 
Unidas para o 
Desenvolvimento 

Seu mandato central é o combate à pobreza. Qualquer 
cidadão

Nesta página estão disponíveis as tabelas de ranking 
do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 
IDH-M. 

Museu da Corrupção Museu da Corrupção on-line: um espaço de exibição e 
reflexão sobre os escândalos que marcaram a história do
País.

Qualquer 
cidadão

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada

Neste portal você terá acesso aos dados pesquisados 
pelo IPEA, referentes à atuação do Estado brasileiro em 
Unidades da Federação e respectivos Municípios

Qualquer 
cidadão

Acesso à Informação 
Pública (CGU)

Este site, desenvolvido pela Controladoria-Geral da 
União (CGU), tem o objetivo de esclarecer a sociedade 
sobre os principais pontos da Lei de Acesso a 
Informações, que garante aos cidadãos brasileiros o 
acesso a documentos públicos de órgãos federais, 
estaduais, distritais e municipais dos três Poderes.

Qualquer 
cidadão
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