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CONTROLE SOCIAL
Controle Social é a ação exercida, de forma

organizada, sistemática e individualizada pela
sociedade civil sobre o Estado, em particular sobre o
poder executivo.

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.



CONTROLE SOCIAL

Este conceito está de acordo com o artigo 1º, inciso
único da CF; “todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de seus representantes eleitos ou
diretamente nos termos desta Constituição”.



Objetivos do Controle Social
Possibilitar a participação 
da sociedade nos assuntos 

do governo

Tornar o governo mais 
público e a sociedade civil 
mais atenta e cooperativa

Zelar pela 
utilização dos 

recursos 
públicos

Democratizar a 
gestão das 
políticas 
públicas



FORMAS DE CONTROLE SOCIAL
INDIVIDUAL COLETIVO



INSTRUMENTOS DE CONTROLE SOCIAL
Ação popular
Conselhos

Gestão participativa
Sindicatos

Tribunais de conta
Ministério Público
Poder legislativo



Políticas públicas que possuem conselhos como 
instrumento de controle  social

Ministério da Saúde – Conselho de Saúde

Ministério da Justiça – Conselho Tutelar

Ministério da Educação – Conselhos de Educação 



Controle Social

Controle social

CAE: 
Órgão deliberativo de acompanhamento  e 
assessoramento das entidades executoras do PNAE.
Deve participar do processo e não ser só fiscalizador.

PNAE  CAE



CAE

Deverá comunicar  aos órgãos 
de controle  qualquer ocorrência 
de irregularidade constatada 

durante execução do programa,
para que sejam tomadas as 

devidas providências.



Três grandes fatores que influenciam a 
atuação do controle social do PNAE

1) O processo de formação dos conselhos e influência 
do poder local;

2) A capacidade técnica e operacional dos conselheiros 
em responder pelas atribuições conferidas;

3) Seu papel como instrumento de controle social.



Com a participação efetiva do CAE e dos cidadãos o programa
pode funcionar cada vez melhor. Espera-se que essa atuação
seja marcada por:

Iniciativa

Equilíbrio

Participação

Compromisso

Bom senso

Responsabilidade

Independência



A adequada execução das atribuições por
parte dos conselheiros, nutricionistas e
demais atores envolvidos no programa, ou
seja, qualquer cidadão é de fundamental
importância para o funcionamento correto do
PNAE e conseqüentemente para que os
seus objetivos sejam alcançados.



O PAPEL DA SOCIEDADE ORGANIZADA É 
MUITO IMPORTANTE, POIS AS 

MUDANÇAS SOCIAIS NÃO DECORREM 
APENAS DAS LEIS MAS, SOBRETUDO, 

DAS NOSSAS AÇÕES!!!



Análise de Matérias



Matéria 1
Escolas Públicas ficam sem merenda escolar (09/05/2006)

A falta de merenda nas escolas municipais de Canindé
(CE) está preocupando professores e alunos. “Sem merenda, a
maioria dos alunos está deixando de freqüentar a sala de aula
e os que vão, pedem para sair mais cedo porque não agüentam
ficar com fome”, conta uma professora que pediu para não ser
identificada. Segundo ela, há pelo menos 15 dias que as
dispensas escolares estão vazias. Em alguns colégios, as
merendeiras estão fazendo garapa de açúcar para servir às
crianças.



Na Escola de Ensino Fundamental João Pinto
Damasceno havia apenas sal e açúcar na dispensa na última
sexta‐feira. De merenda, havia somente um cardápio
elaborado pela diretoria fixado na parede da cozinha. “Faz
tempo que a gente não segue este cardápio, disse uma das
funcionárias”. Segundo ela, nas últimas semanas a situação
tem sido “de muita tristeza”. “Às vezes a gente traz de casa e
dá para os mais carentes. Porém a fome é geral. Muita criança
só vem para escola por causa da merenda”, observou a
funcionária. Ela também pediu para não ser identificada
porque teme represálias.

Fonte: Diário do Nordeste, 09 de maio de 2006. Disponível em 
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=335206. Acesso em 06/05/2009

Como exercer o controle social nessa questão?
Quais atitudes tomar para resolver o problema?

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=335206


Matéria 2
Onze toneladas de merenda são jogadas no lixo em 

Manaus (12/02/2009)
Onze toneladas de alimentos da merenda escolar tiveram

que ser jogadas no lixo em Manaus. Os alimentos foram
comprados nos últimos meses do ano, perto do recesso escolar,
e estragaram. Entre os produtos jogados fora estão 91 mil ovos,
além de milhares de quilos de carne e feijão. A quantidade de
alimentos que foi desperdiçada poderia alimentar parte das
420 escolas de Manaus por 10 dias. Um inquérito será aberto
para apurar a ação que resultou em desperdício.
Fonte: G1, 12 de fevereiro de 2009. Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL999555‐5604,00 
ONZE+TONELADAS+DE+MERENDA+SAO+JOGADAS+NO+LIXO+EM+MANAUS.html Acesso em 06/05/2009.

‐ Quais atitudes o CAE deve tomar para resolver o problema?
‐ Nesse caso, quem não cumpriu seu papel no controle social?

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL999555-5604,00 ONZE+TONELADAS+DE+MERENDA+SAO+JOGADAS+NO+LIXO+EM+MANAUS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL999555-5604,00 ONZE+TONELADAS+DE+MERENDA+SAO+JOGADAS+NO+LIXO+EM+MANAUS.html


Matéria 3
Atraso no repasse de verbas deixa escolas estaduais sem 

merenda (23/04/2009)
O cardápio da merenda da Escola Estadual Clemente

Pinto, em Novo Hamburgo (RS), será alterado hoje. Às quintas‐
feiras, os alunos deveriam receber massa com molho e fruta,
mas não há mais ingredientes para preparar a comida. A
alternativa será cozinhar três quilos de lentilha e cinco de
arroz, que serão servidos somente para quem estuda pela
manhã. Não há quantidade suficiente para os alunos da tarde.
O prato será preparado pelas tias Gracinha e Bernadete, como
são chamadas pelos alunos as merendeiras Maria da Graça Reis
Soares e Bernadete Machado.



A situação, segundo a 2.ª Coordenadoria Regional de
Educação (2.ª CRE), será normalizada hoje, pois ontem
teria sido feito o depósito da verba – encaminhada pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
– para a compra da merenda escolar.

As duas se viram como podem para preparar a
merenda que, para muitos alunos, é a principal refeição do
dia ou o reforço do que comeram em casa. A despensa da
escola demonstra o atraso mensal no repasse dos R$ 2,2 mil
pelo Estado, suficientes para rechear as prateleiras. O feijão
que resta é do ano passado, mas não dá para ser servido
sozinho, já que os cinco quilos de arroz serão preparados
hoje. Os poucos sacos de chocolate em pó de nada
adiantam, pois não há leite e também bolacha.



Conforme a diretora da escola, desde que começaram as
aulas, o Estado fez um único repasse do valor para compra
de merenda: no dia 19 de março, que deveria ter ocorrido
início daquele mês. "No mês passado, utilizamos o que
sobrou de 2008 e recursos do Círculo de Pais e Mestres". A
segunda parcela deveria ser depositada no começo de abril.
De acordo com Bernadete, durante os 16 anos que trabalha
como merendeira, esta é a terceira vez que depara com tal
situação. "Para as crianças é uma tristeza. A primeira coisa
que muitos nos perguntam é o que terá de merenda", conta.
"A gente fica triste em não conseguir preparar o que queria",
reforça Maria da Graça.

Fonte: Jornal NH.com.br, 23 de abril de 2009. Disponível em 
http://www.jornalnh.com.br/site/noticias/ensino,canal‐8,ed‐149,ct‐216,cd‐190051.htm. Acesso em 
06/05/2009.

‐ Como exercer o controle social nessa questão?
‐ Quais atitudes tomar para resolver o problema?

http://www.jornalnh.com.br/site/noticias/ensino,canal-8,ed-149,ct-216,cd-190051.htm


Matéria 4
Municípios perdem verba da merenda escolar por falta de 

informação de gestores (14/09/2007)
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(FNDE) anunciou o corte de recursos da merenda escolar em
162 municípios por falta de renovação do Conselho de
Alimentação Escolar (CAE). Sete desses municípios estão com os
conselhos vencidos desde 2005.

O município amapaense de Cutias, por exemplo, não
renova o CAE desde 4 de abril de 2005. O prefeito da cidade,
Manoel Raimundo, disse à Agência Brasil que não sabe
se o conselho municipal existe. “Eu sou o gestor lá, mas eu
desconheço a existência do conselho. Eu acho que nem tem isso
lá”. Segundo o prefeito, Cutias não recebia a verba da merenda
escolar quando ele assumiu.



“Eu assumi a prefeitura nos primeiros dias de janeiro de 2005.
Eu procurei saber da verba da merenda e a prefeitura não
recebia, porque havia uma inadimplência. O prefeito anterior
não tinha prestado contas. Depois eu procurei saber se
conseguia a verba em todo o ano de 2005. Mas foi difícil e eu
deixei de mão. Eu compro a merenda escolar com recursos
próprios do município”.

Fonte: Agência Brasil, 14 de setembro de 2007. Disponível em 
http://www.direito2.com.br/abr/2007/set/14/municipios-perdem-verba-da-merenda-escolar-por-falta-de. 
Acesso em 06/05/2009

- Neste caso, quem não está cumprindo seu papel no
controle social?
- Quais atitudes tomar para resolver o problema?

http://www.direito2.com.br/abr/2007/set/14/municipios-perdem-verba-da-merenda-escolar-por-falta-de. Acesso em 06/05/2009
http://www.direito2.com.br/abr/2007/set/14/municipios-perdem-verba-da-merenda-escolar-por-falta-de. Acesso em 06/05/2009


Respostas Matérias



Matéria 1
1) Como exercer o controle social nessa questão?
2) Quais atitudes tomar para resolver o problema?

A nutricionista do município deverá entrar em contato
com o Conselho de Alimentação Escolar ‐ CAE, para
que este visite as escolas e faça as respectivas
denúncias;
Os atores envolvidos no PNAE deverão denunciar a
falta da merenda para a entidade executora, CAE,
Ministério Público, Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE e outras
entidades que se fizer necessário.



CAE, diretores e nutricionista ‐ Verificar junto à
entidade executora os motivos para falta de
distribuição dos alimentos. (falta de repasse de verba
pelo FNDE, problemas com licitação, desvio de verba
ou alimentos e etc) e tomar as devidas providências
para cada situação.



Matéria 2
‐ Quais atitudes  devem ser  tomadas para impedir 
que o problema se repita?

• Num prazo suficiente para reelaborar os cardápios (ex: 45
dias) o responsável pelo estoque deve conferir os gêneros
presentes no estoque, a fim de averiguar se é possível
executar os próximos cardápios, se há necessidade de
alteração nos mesmos, para garantir que não haja
desperdício dos alimentos estocados;

• Verificar junto a entidade executora ou à direção da escola
(no caso de Escolarizadas) a freqüência de compra e
distribuição dos alimentos;



Se necessário requerer da nutricionista a
modificação do cardápio;
O CAE deverá acompanhar e fiscalizar todo o processo
desde a aquisição dos gêneros até a execução dos
cardápios e distribuição das refeições.

Nesse caso, quem não cumpriu seu papel no
controle social?
O CAE, por ter falhado no acompanhamento e
fiscalização da execução dos cardápios, compra e
estoque de alimentos.



Matéria 3
‐ Como exercer o controle social nessa questão?
‐ Quais atitudes tomar para resolver o problema?

Averiguar junto à Entidade Executora o motivo da
falta/atraso de repasse da verba;
Verificar se a falta de repasse está vinculada a alguma
atividade do CAE, e este deverá solucionar da maneira
mais eficiente (ex: Atraso/falta de repasse da verba por
atraso no envio do parecer do CAE para o FNDE;
No caso de irregularidades, CAE e demais atores
envolvidos no PNAE, deverão fazer uma denúncia
para o Ministério Público, FNDE e demais órgãos;



Matéria 4
-Neste caso, quem não está cumprindo seu papel no
controle social?

Atores envolvidos no PNAE, pais, prefeito.

-Quais atitudes tomar para resolver o problema?
• A comunidade precisa exigir a formação/renovação do
Conselho de Alimentação Escolar (ex: elaborar um abaixo
assinado, entrar em contato com o Prefeito, fazer
manifestações, acionar a mídia e etc) a fim de receber
também a verba advinda do FNDE para alimentação
escolar, que é de direito do município.
• O prefeito deverá buscar soluções para ser possível
receber a verba do FNDE.



Sabemos que os cidadãos 
com conhecimentos podem 
exigir direitos e cumprir 
deveres! Ninguém nasce  
cidadão, cada um tem que 
se tornar cidadão! Adquirir 
cidadania é uma conquista!



Nossos contatos:
cecane@unb.br

cecaneunb@gmail.com

(61) 33072510
(61) 32265991

OBRIGADA!

Equipe CECANE Norte e Centro‐oeste

mailto:cecane@unb.br
mailto:cecaneunb@gmail.com
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