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Apresentação

A experiência do PT nos governos 
municipais e estaduais, nos 
parlamentos em todas as esferas de 
poder, bem como os programas de 
governo apresentados pelo 
Presidente Lula nas eleições de 89, 
94, 98, 2003 e 2006 e o programa de 
governo apresentado pela Presidenta 
Dilma em 2010, em diálogo com os 
movimentos sociais e vários setores 
da sociedade - conformaram as 
concepções e políticas do Modo 
Petista de Governar e de Atuação 
Parlamentar, e contribuíram com as 
definições do Programa Democrático 
e Popular formulado pelo Partido 
dos Trabalhadores para o País.

Inspirado pelos ideais de justiça 
social e consolidação e ampliação 
da democracia, pilares do socialismo 
democrático formulado pelo PT, o 
partido se tornou uma das mais 
importantes forças políticas de 
defesa das aspirações populares  

e o principal sustentáculo das 
transformações sociais, culturais, 
econômicas e políticas, realizadas 
pelos governos do presidente Lula e 
da presidenta Dilma. 

A presente publicação, preparada 
pela Escola Nacional de Formação 
do PT, elaborada a partir de pesquisa, 
sistematização da experiência em 
governos e parlamentos e debates 
plurais e coletivos no âmbito da 
Escola, pretende contribuir para a 
atualização do Modo Petista de 
Governar e de Atuação Parlamentar, 
para o fortalecimento de nossa 
capacidade de governo e atuação 
parlamentar com participação 
popular, visando à distribuição da 
riqueza, o acesso à cultura e aos 
direitos sociais, o alargamento da 
democracia e a construção de 
hegemonia de nosso projeto,  
para que possamos avançar na 
direção das transformações   

que nosso povo demanda, que  
nosso País tanto necessita. 

Nossos prefeitos e prefeitas, 
vereadores e vereadoras devem ouvir 
as demandas sociais, dialogar, criar e 
fortalecer canais de participação 
social, e se constituir em lideranças 
de nosso projeto de transformação 
do país, fazendo a relação entre as 
políticas locais, regionais e nacionais 
em todos os lugares e em todos os 
espaços. 

A Escola preparou este caderno, 
vídeoaulas e roteiros metodológicos, 
que serão utilizados em mais uma 
edição do Curso para Prefeitos e 
Prefeitas, Vereadores e Vereadoras do 
PT e que serão realizados em todos 
os estados do Brasil a partir de 
agosto de 2013.

Vamos fortalecer e fazer 
brilhar nossa estrela!

Bom estudo!
Bom trabalho!

Rui Falcão
Presidente Nacional 

do PT

Marcio Pochmann
Presidente da Fundação 

Perseu Abramo
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Diretor da Escola e Secretário 
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Selma Rocha
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O Projeto do PT para o Brasil

O Partido dos Trabalhadores  
nasceu dos movimentos sociais, 
alimentou e se alimentou da  

luta dos trabalhadores por liberdades 
democráticas e por justiça social   
no Brasil.

Os trabalhadores e trabalhadoras que 
fundaram o PT, ao lado das forças e 
organizações políticas que lutaram 
contra a ditadura, perceberam que era 
necessário superar o capitalismo e lutar 
por um socialismo democrático para 
construção da igualdade, da liberdade e 
da justiça no Brasil.

Essa perspectiva de ação política, 
com os movimentos sociais orientou   
as principais ações do Partido dos 
Trabalhadores no País.

A experiência dos parlamentares e 
das equipes de governo do PT em 
municípios e estados, desde a década 
de 1980, proporcionou o acúmulo de 
conhecimentos e experiências de gestão 
pública democrática. 

O modo petista de governar e   
de atuação parlamentar, que nasceu 
dessa tradição, inspirado pela 
concepção e pelos valores socialistas, 
teve como forte marca a ampliação   
da participação da sociedade, 

particularmente dos setores populares, 
contribuindo para aperfeiçoar    
as políticas e para concretizar e 
desenvolver o programa de governo, 
inclusive decidindo sobre uma parte   
da destinação dos recursos por meio   
do Orçamento Participativo. 

Em todas as eleições nacionais em 
que o PT participou, o programa de 
governo foi construído com participação 
da sociedade, foi forte vetor do debate 
nacional e tem se constituído em 
referência para o desenvolvimento dos 
governos do presidente Lula e da 
presidenta Dilma. 

Os governos do presidente Lula e da 
presidenta Dilma têm aperfeiçoado essa 
experiência, seja por meio do diálogo 
com vários segmentos e entidades 
representativas da sociedade brasileira, 
especialmente as representações dos 
movimentos sociais, seja nas 
Conferências realizadas, que definiram 
marcos políticos e legais para várias 
áreas. A consolidação dessas relações 
fortaleceu a democracia brasileira e 
contribuiu para discussão ampla dos 
projetos fundamentais para o País, tanto 
no âmbito do governo como no 
Congresso Nacional. 

Estes governos têm impulsionado uma 
política de desenvolvimento sustentável 
que combina crescimento econômico; 
distribuição de renda; inclusão social e 
estabilidade da inflação.  Para sustentar o 
crescimento, têm investido fortemente na 
ampliação e fortalecimento do mercado 
interno, na ampliação do mercado externo, 
na infraestrutura do País, na universalização, 
qualificação e articulação das políticas 
sociais, na ampliação de direitos, na 
produção de conhecimento, cultura, ciência 
e tecnologia. Têm investido no uso 
sustentável e na preservação dos recursos 
ambientais, investido na promoção da 
igualdade e no combate a qualquer forma 
de discriminação e violência. E têm  
levado a efeito esse projeto, investindo  
no diálogo e na participação da sociedade, 
seja para discutir o conjunto das políticas, 
seja para formulação de orientações e 
propostas em cada área.

Os governos dos presidentes Lula e 
Dilma instituíram um novo padrão de 
relação com os municípios, reconfigurando 
o pacto federativo, ampliando e 
qualificando investimentos a partir das 
várias políticas nacionais. 

O Brasil, nos últimos dez anos – 
retomando a perspectiva do 
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Em cada município1, tomando como 
ponto de partida o conhecimento sobre o 
lugar (as relações sociais, atividades 
econômicas, características culturais e 
políticas), as políticas desenvolvidas no 
município pelos governos do presidente 
Lula e da presidenta Dilma, devemos 
concretizar a concepção de 
desenvolvimento sustentável formulada 
pelo partido.

Consideramos que o desenvolvimento 
local sustentável deve estar voltado ao 
atendimento das necessidades materiais e 
culturais, por meio do desenvolvimento 
econômico, social e cultural, fazendo valer 
direitos sociais e humanos, 
particularmente dos trabalhadores e 
trabalhadoras e dos setores excluídos. 
Trata-se de promover a qualidade de vida 
sem esgotar ou comprometer os recursos 
naturais (o ar, a água, as florestas, o clima) 
e, em decorrência, também o futuro das 
próximas gerações. Para o PT, tais políticas 
se amparam na ética da solidariedade, que 
será tanto mais forte quanto a capacidade 
do governo concretizar o programa 
voltado ao desenvolvimento sustentável 
para e com as pessoas isto é, ampliando 
os canais de participação, uma 
participação democrática e cidadã. 

Essa perspectiva de desenvolvimento, 
que se ancora na busca da igualdade de 
direitos e na justiça social, tem como 

desenvolvimento interditada e 
desqualificada durante os oito anos de 
governo do PSDB - tem transformado as 
condições de vida no campo, na floresta e 
nas cidades, por meio de políticas de longo 
prazo para o saneamento, os resíduos 
sólidos, os transportes, o desenvolvimento 
econômico e social.  Tem transformado a 
vida das pessoas por meio de políticas de 
saúde, assistência social, habitação, 
cultura, educação, mulheres, idosos, 
crianças e adolescentes, promoção   
da igualdade racial e segurança na 
perspectiva da realização da igualdade e  
da justiça social.  

O governo da presidenta Dilma tem 
apontado a perspectiva para o País nos 
próximos anos: Crescer, Incluir, 
Preservar com Mais Desenvolvimento, 
de maneira sustentável, Mais Igualdade e 
Mais Participação Social e Federativa.   

O compromisso com a superação da 
desigualdade, como eixo do crescimento e 
da política econômica, continuará a ter no 
Estado o indutor fundamental. 

Para combater a desigualdade, o 
governo federal mobiliza todos os esforços 
para localizar as pessoas em situação de 
extrema pobreza e para impulsionar e 
articular políticas em todas as áreas que 
permitam a garantia de renda, o acesso à 
cultura, à inclusão produtiva e a serviços 
públicos. Em síntese, como tem dito a 

presidenta Dilma, o fim da miséria é 
só um começo! 

A experiência do Brasil e de muitos 
países da América Latina, no quadro da 
profunda crise do capitalismo, constitui-
se hoje em referência para o debate 
sobre os rumos do desenvolvimento em 
termos mundiais visando à construção de 
alternativas para uma nova sociedade 
justa, solidária, sustentável e 
democrática. 

É preciso que dialoguemos com a 
sociedade para construir hegemonia em 
torno de nosso projeto. Por isso tanto o 
processo de formulação e difusão do 
programa/plano de governo ou da 
proposta/plataforma de mandato 
parlamentar são fundamentais para o PT. 
Estes instrumentos devem tornar claro 
para sociedade o projeto de 
desenvolvimento sustentável para cada 
lugar e sua articulação com o projeto 
nacional nas várias situações durante o 
tempo de governo. Ampliar a politização 
da sociedade é uma das condições de 
sustentação das transformações que 
queremos realizar.  

Ainda são muitos os nossos desafios 
para tornar o Brasil um país mais justo e 
mais democrático, e nossos mandatos 
são imprescindíveis para seguir 
avançando na consolidação do projeto 
do PT para o Brasil.  
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horizonte e orientação valores e 
concepções do socialismo 
democrático, formulado e defendido 
pelo PT a partir da interpretação das 
experiências socialistas em nível mundial.

Isso implica, portanto, a consideração 
de que necessidades e direitos das 
pessoas não estão subordinados ou 
condicionados pelos  interesses de 
mercado. Assim, os diferentes tempos de 
crianças e de idosos, as necessidades 
das pessoas com deficiências, as 
diferentes experiências culturais e sociais 
e o combate a qualquer forma de 
discriminação, sejam elas de gênero, 
etnia, orientação sexual ou religiosa, bem 
como as necessidades e características 
das áreas rurais, das regiões de florestas 
e núcleos urbanos devem ser 
consideradas e respeitadas na 
formulação das políticas públicas.

Para levar a efeito essa concepção de 
desenvolvimento local, é preciso um 
Estado forte, isto é, capaz de impulsionar 
ações em todos os campos, articulando 
governo estadual e federal, instituições e 
setores da sociedade civil. Um Estado 
capaz de mediar conflitos e impulsionar 
processos de decisão e planejamento de 
médio e longo prazo.

É preciso destacar que tanto a 
perspectiva de desenvolvimento 
sustentável aqui indicada como o padrão 

alcançado pelas políticas públicas no 
Brasil - no que se refere ao acesso, 
qualidade e gestão – tornam ainda mais 
necessária a instituição do planejamento 
de governo para articular e integrar ações, 
potencializar recursos de todas as ordens 
e assegurar que as políticas atendam e 
fortaleçam a cidadania.  

1. É por considerar essa abordagem imprescindível 
que adotamos nas diretrizes o conceito de município 
e não apenas de cidade. No Brasil, a estrutura jurídico- 
administrativa local é chamada município. O município 
é um dos entes federados da república brasileira. Vale 
observar que os marcos jurídicos territoriais de um município 
transcendem a ideia de cidade porque vão além de seu 
núcleo urbano abarcando extensas áreas rurais e de florestas. 
O Brasil é um dos únicos países do mundo em que se verifica 
a diferença entre a cidade e a forma jurídico-institucional 
local. A definição oficial de cidade adotada no país é a do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a saber: a 
comunidade urbana caracterizada como sede de município 
é considerada uma cidade independente de seu número 
de habitantes. Ver a esse respeito a classificação: Situação 
de Domicílio no site  http://www.ibge.gov.br/home/
estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad98/saude/
metodologia.shtm. Como afirma Lewis Munford em A Cidade 
na História: (...) Não há definição que se aplique sozinha a 
todas as suas manifestações nem descrição isolada que 
cubra todas as suas transformações, desde o núcleo social 
embrionário até as complexas formas de sua maturidade e a 
desintegração corporal de sua velhice. As origens da cidade 
são obscuras, enterra ou irrecuperavelmente apagada uma 
grande parte de seu passado, e são difíceis de pesar suas 
perspectivas futuras. Raquel Rolnik no livro O que é Cidade 
reconhecendo a dimensão histórica das várias experiências 
de cidade destaca como elementos comuns a elas: a relação 
morador da cidade/poder urbano pode variar infinitamente 
em cada caso, mas o certo é que desde sua origem cidade 
significa, ao mesmo tempo, uma maneira de organizar o 
território e uma relação política. Assim ser habitante da 
cidade significa participar de alguma forma da vida pública, 
mesmo que em muitos casos esta participação seja apenas a 
submissão a regras e regulamentos. Ver http://pt.scribd.com/
doc/27785727/O-que-e-cidade-Raquel-Rolnik.

11
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O Papel dos Municípios  
no desenvolvimento Brasileiro

O município é o lugar onde vivem 
as pessoas: ricos e pobres; 
mulheres e homens; crianças; 

jovens; adultos; idosos. Pessoas de 
diferentes etnias e pessoas com 
deficiências. Onde se estabelece a 
relação com a terra, com o ambiente 
natural, com o território, com o espaço 
e o tempo.

No município, se estabelecem as 
relações de produção e trabalho, as 
relações sociais a partir das quais se 
vivencia a solidariedade, os conflitos e 
os processos ideológicos que os 
ocultam, onde se produz e vivem 
diferentes formas de violência. No 
município, as pessoas habitam e se 
deslocam por meio de transportes 
terrestres ou fluviais.  Nos municípios, as 
pessoas constroem valores e 
representações, conhecimento, 
tecnologia, cultura material e simbólica. 
Nos municípios, as pessoas se 
comunicam e experimentam a influência 
da mídia e dos processos de controle e 
dominação ideológica. As lutas dos 
trabalhadores por justiça social e pela 

transformação do País também 
acontecem nos municípios. Nas tramas 
da floresta e do cotidiano urbano ou 
rural dos municípios, se concretizaram 
as complexas relações sociais 
resultantes das contradições do 
capitalismo brasileiro: concentração da 
riqueza e da renda, profundas 
desigualdades sociais, culturais e 
regionais, de gênero, étnicas e 
processos de discriminação de todas as 
ordens, além das históricas contradições 
de nossa República Federativa onde o 
patrimonialismo, o fisiologismo e a 
clientelismo desenharam as relações 
entre poder central e local1. O município 
é um espaço de resistência, conquistas, 
disputa de interesses e organização de 
movimentos comunitários, culturais etc.

Identificar a complexidade das 
relações e das diferentes dimensões da 
vida nos municípios constituiu-se em 
desafio para as várias gerações de 
governos petistas, após a ditadura militar. 
Diferentemente de outros governos, os 
governos petistas, em diferentes 
momentos, não se ocuparam apenas das 

1. O Estado-nacional brasileiro organizou-se 
historicamente como República Federativa. No 
entanto, na maior parte da história do País a relação 
entre a União e os Municípios foi marcada pelo 
excesso de centralização. Desse modo, os municípios 
foram tratados não como protagonistas da elaboração 
e execução de políticas públicas, mas como espaços 
para a acomodação de interesses políticos e 
econômicos de elites regionais e locais.
Historicamente, a autonomia municipal foi enunciada 
na letra da lei, mas não foi efetivada na prática 
política. De um lado, os municípios dependiam 
financeiramente dos governos federal e estadual 
e só obtinham verbas se os apoiassem; de outro 
lado, o governo federal dependia eleitoralmente 
dos municípios e por isso conferiam certo poder de 
mando aos chefes locais.
Esse círculo vicioso enraizou práticas antidemocráticas 
e autoritárias na cultura política nacional. Enquanto 
a relação entre o governo federal e o municipal 
baseava-se no fisiologismo, ou seja, na troca de apoio 
que favorecia ganhos pessoais para certa camada 
da elite; a relação entre o governo municipal e a 
base eleitoral pautou-se pelo clientelismo, a troca de 
favores que ampliava o poder pessoal daquela mesma 
camada da elite. Como esse circuito sempre culminou 
na ampliação de lucros e poderes de um pequeno 
grupo, a administração pública foi tratada como 
atividade privada. Esse patrimonialismo – o trato do 
patrimônio público como propriedade privada – tanto 
impediu quanto atrasou a ampliação da noção de 
cidadania, a promoção de direitos e a implementação 
de políticas públicas que fossem capazes de 
concretizar direitos.

responsabilidades constitucionalmente 
fixadas para os municípios na condição 
de entes federados. 
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O Modo Petista de Governar

Os governos petistas se ocuparam de 
pensar as cidades, como dissemos, 
compreendendo-as como o lócus da vida 
social. O PT colocou atenção e 
diligenciou esforços junto aos governos 
estaduais e federal para a solução 
integrada de problemas. Nas regiões 
metropolitanas, o PT impulsionou 
experiências voltadas à ação articulada 
entre cidades para o desenvolvimento 
econômico, o saneamento, o transporte 
e circulação, a educação, a saúde, entre 
outras questões. 

As contradições estruturais e políticas 
que se revelaram nas experiências de 
governo fizeram com que o PT também 
buscasse tornar explícitas para a 
população2 as limitações e conflitos 
existentes nos municípios.  Tais conflitos 
se estabeleceram muitas vezes por força 
de políticas estaduais e federais 
conservadoras, expressando os diferentes 
interesses em disputa nos municípios3.

A partir das experiências de governo, 
da reflexão e elaboração no âmbito do 
partido, progressivamente, prefeituras 
petistas buscaram impulsionar políticas 
integradas de desenvolvimento regional 
em diferentes pontos do país.

Assim, tendo como referência as 
diretrizes partidárias do projeto 

democrático-popular para o Brasil, 
inserido na perspectiva estratégica de 
construção do socialismo democrático; 
os governos petistas empenharam-se 
em ampliar a cidadania: fazendo cumprir 
responsabilidades, garantindo direitos, 
ampliando direitos (entre os quais o 
direito à própria cidade), ampliando a 
consciência social sobre eles (como 
parte da luta pela construção de outra 
hegemonia no país), e impulsionando a 
auto-organização e a participação 
política da sociedade, especialmente 
dos trabalhadores e trabalhadoras e de 
setores excluídos, o que foi sendo 
definido como participação cidadã.

Os governos petistas 
desde os anos 80

As políticas e experiências 
desenvolvidas por várias gerações de 
nossos governos, definidas como o 
Modo Petista de Governar, tiveram pelo 
menos três fases muito importantes: a 
de constituição e definição de 
políticas e inversão de prioridades, a 
do desenvolvimento local 
(especialmente durante os governos 
neoliberais no País) e a do 
desenvolvimento local sustentável, 
combinando desenvolvimento 
ambiental, social e econômico com 

inclusão social no contexto de um 
projeto nacional de desenvolvimento 
voltado à justiça social e à consolidação 
da democracia. 

A primeira fase, de inversão de 
prioridades, refere-se especialmente às 
gestões de 1989 a 924.

Apoiadas fortemente nas conquistas 
da Constituição de 19885, asseguradas 
pelos movimentos sociais e partidos de 
esquerda, e em meio às disputas nas 
Constituintes Estaduais e Leis Orgânicas 
Municipais, as gestões petistas se 
empenharam na formulação e 
concretização de políticas6.  

Vale ressaltar que as concepções de 
políticas públicas desenvolvidas e 
defendidas pelo PT buscaram garantir o 
acesso aos serviços, a qualidade dos 
serviços oferecidos (como condição da 
garantia do direito) e a participação da 
população em conselhos de 
equipamentos ou de definição   
de políticas e recursos no âmbito   
da cidade.

Essa perspectiva deu forte impulso à 
superação de ações espetaculares, 
fragmentárias e pontuais em cada área, 
apresentadas à sociedade como favores 
a serviço da reprodução de lógicas 
políticas as mais conservadoras e 
voltadas à dominação de classe, à 
exploração e à exclusão social. 
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As políticas levadas a efeito pelo PT 
transformaram favores em direitos, na 
realidade e no imaginário social. Nessa 
medida, o modo petista de governar foi 
ampliando o alcance e o conceito de 
cidadania.

As cidades governadas pela primeira 
geração de prefeituras do PT, de 
diferentes maneiras, desenvolveram 
políticas nas áreas de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, Saúde, 
Assistência Social, Meio Ambiente, 
Habitação e Uso do Solo, 
Abastecimento, Saneamento, 
Transporte e Vias Públicas e, em menor 
escala, de Desenvolvimento Econômico, 
na medida em que nesta fase o foco da 
elaboração do PT eram as políticas 
sociais. Os investimentos respeitaram a 
lógica da chamada inversão de 
prioridades: foram mais significativos 
nas periferias e nas áreas sociais. 

Ao mesmo tempo, o PT foi 
construindo, ao longo dos anos, 
mecanismos de participação popular e 
cidadã7 como Orçamento Participativo, 
Fóruns e Conselhos de discussão e 
deliberação sobre diversas políticas 
públicas. Desenvolveu ações e políticas 
afirmativas contra a discriminação racial 
e étnica, de gênero, de orientação 
sexual, voltadas à afirmação e defesa 
da igualdade.

Para assegurar condições efetivas de 
participação, sobretudo dos setores 
populares, os governos do PT investiram 
em processos de formação, com o 
objetivo de qualificar a participação e a 
representação, por meio da socialização 
de informações e conhecimentos 
necessários à compreensão sobre 
políticas públicas e seu financiamento, 
para a tomada de decisões. 

As políticas de participação realizadas 
na primeira geração de governos 
petistas transformaram as primeiras 
formulações acerca dos conselhos 
populares8.  Estes canais de participação 
tiveram o extraordinário mérito de trazer 
para a esfera pública conflitos de 
interesses presentes na sociedade, até 
então mantidos represados sob a lógica 
do estado patrimonialista. Com isso, os 
governos do PT fortaleceram as 
condições para o exercício da cidadania 
ativa e estimularam os processos de 
auto-organização, especialmente junto 
aos setores sem essa tradição na 
sociedade.  

Outra dimensão da ação dos 
governos petistas nesses anos foi a 
realização de políticas de valorização 
do funcionalismo público, que 
contribuíram para maior qualificação 
dos profissionais. Essas ações 
estiveram, em geral, associadas a 

processos de reforma administrativa, 
visando racionalizar e melhorar o 
atendimento à população.

2. Especialmente nos canais de participação popular criados 
em cada cidade.

3. Comerciantes, mercado imobiliário, grande capital, 
trabalhadores.

4. Antes de 1989, o Partido dos Trabalhadores governou 
Diadema (SP), Fortaleza (CE) e Vila Velha (ES).

5. Na Constituinte, as políticas e propostas apresentadas 
pelo PT foram formuladas em forte e ativo diálogo 
com os movimentos sociais, que deram sustentação às 
propostas do partido e dos demais partidos de esquerda, 
confrontando com as propostas dos partidos e setores de 
direita no país.

6. Políticas públicas – Um corpo de ações baseadas em 
princípios e diretrizes em cada área, de vocação e natureza 
perenes, voltadas à garantia de direitos, muitos dos quais de 
caráter universal, e apoiadas em fontes públicas e contínuas 
de financiamento.

7. A própria Constituição de 1988 já trouxera grandes 
avanços em relação aos direitos sociais, introduziu 
instrumentos de democracia direta (plebiscito, referendo 
e iniciativa popular), instituiu a democracia participativa e 
abriu a possibilidade de criação de mecanismos de controle 
social, como, por exemplo, os conselhos de direitos, de 
políticas e de gestão de políticas sociais específicas. 

8. As primeiras formulações sobre Conselhos Populares 
datam da década de 1970, a partir da iniciativa popular 
ainda no contexto ditatorial. No PT, foram concebidos de 
diferentes maneiras. Uma das visões os concebia como 
órgãos de representação dos movimentos sociais que, 
neste caso deveriam garantir sua independência frente ao 
Estado, razão pela qual não deveriam integrar uma política 
de participação que tivesse origem no governo. Outra visão 
supunha que devessem ser criados e/ou institucionalizados 
a partir de iniciativas do governo local, como parte de seu 
projeto político. Nesses canais deveriam se expressar os 
movimentos populares de forma independente visando 
estabelecer o controle sobre o Estado, bem como a 
socialização de informações e conflitos com outros setores 
sociais. Podemos dizer que as experiências de participação 
realizadas pelos governos do PT tiveram origem nesses 
debates e na estreita relação com os movimentos sociais.
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Também é muito importante destacar 
que as administrações petistas criaram 
uma cultura de planejamento que 
buscou articular programa de governo, 
definição de políticas, estabelecimento 
de metas e ações, previsão e execução 
orçamentária e avaliação. 
Progressivamente a perspectiva de 
planejamento adotada foi se tornando 
matricial9 e incorporando a chamada 
transversalidade10 na realização das 
políticas de governo.

O Modo Petista de Governar foi se 
construindo a partir das concepções 
estratégicas e políticas do PT, das 
experiências de governo, do diálogo 
com a sociedade e especialmente com 
os movimentos sociais. A partir do 
debate interno, quando diferenças de 
opinião e procedimentos se 
expressaram, foram construídas as 
sínteses nas instâncias democráticas  
do partido. 

As formulações e políticas 
concretizadas pelos governos do PT se 
constituíram em referência para a 
elaboração dos programas para eleições 
estaduais e nacionais desde 1989 que, 
dialeticamente, foram sendo 
alimentadas pelas políticas apresentadas 
ao País. Enquanto o PT desenvolvia suas 
políticas e participava da elaboração das 
Constituintes Estaduais e, 

posteriormente, das Leis Orgânicas 
Municipais, apoiado nas conquistas   
da Constituição de 88, 
internacionalmente se apontava para a 
América Latina a implantação das 
políticas neoliberais sistematizadas pelo 
Consenso de Washington11.

A segunda fase das gestões 
petistas e os tempos 
neoliberais

Na década de 1990, as políticas 
neoliberais levadas a efeito pelos dois 
governos de Fernando Henrique 
Cardoso12 produziram uma 
reestruturação econômica que resultou 
no desemprego estrutural e patrocinou 
uma desestruturação política que 
desaguou no encolhimento de direitos 
sociais e trabalhistas. Em nome da 
estabilização monetária, o governo 
federal estimulou um severo ajuste fiscal 
que sacrificou o crescimento do País, a 
distribuição de renda e a garantia de 
direitos sociais básicos. O resultado final 
foi a redução da capacidade de atuação 
da União e o encolhimento do poder de 
ação dos Municípios.

Criou-se uma nova relação de 
dependência entre Estados e 
Municípios. Os municípios tiveram suas 
ações limitadas pela escassez de 

repasses financeiros do governo federal 
e de alguns governos estaduais. Por 
outro lado, o governo federal impunha 
obstáculos severos para o diálogo e a 
relação política com os municípios e 
suas entidades representativas.   
A garantia de direitos foi obstaculizada 
pela política do Estado-mínimo, pelas 
políticas focalizadas dela decorrentes 
ou, em outros casos, pela adoção da 
lógica e do léxico do mercado – a 
competição e a premiação, por exemplo 
– para alcançar, supostamente, a 
qualidade dos serviços. Nesta esteira 
também foram realizadas e difundidas  
as chamadas terceirizações e a 
ampliação da privatização dos serviços 
públicos, como forma de diminuir as 
responsabilidades e os custos do 
Estado. O que em verdade foi realizado 
foi uma privatização dos direitos sociais 
e a mercantilização do espaço público.

Ao mesmo tempo, no plano 
ideológico, a noção política de cidadania 
foi sendo esvaziada, na medida em que 
se tratou de igualar a condição de 
cidadão com a de consumidor, fazendo 
crer à sociedade que o mercado deveria 
se constituir na referência máxima para 
o seu ordenamento. 

Ao longo desse período, 
apresentando-se como uma forma de 
resistência e de contraposição às 
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políticas neoliberais, as gestões 
municipais petistas formularam e 
implementaram políticas públicas em 
outra direção.

A partir do debate sobre a 
experiência das gestões anteriores,   
o PT desenvolveu e ampliou sua 
compreensão sobre as cidades e   
os governos petistas, de diferentes 
maneiras e com diferentes ênfases,  
que incorporaram a perspectiva de 
desenvolvimento local, concepção que 
incentivou a articulação entre 
desenvolvimento social, urbanístico   
e econômico.

Vários de nossos governos passaram 
a realizar ações urbanísticas, 
especialmente nos centros das cidades, 
visando qualificar esses espaços 
públicos e, como decorrência, 
democratizá-los na medida em que 
tornaram possível o encontro entre a 
população; novos padrões de 
socialização e a identificação dos 
habitantes com sua cidade. O PT em 
seus governos valorizou a memória e as 
expressões públicas de diferentes 
identidades culturais.  

Ao mesmo tempo, as iniciativas 
voltadas à exploração das vocações 
econômicas locais (ou o 
desenvolvimento de novas – visando à 
geração de trabalho e renda – num 

contexto nacional, como já apontado, 
de desemprego e forte retração dos 
investimentos do Estado), permitiram o 
desenvolvimento de políticas em todas 
as regiões13.  Observe-se que o incentivo 
ao desenvolvimento econômico esteve, 
em muitos casos, fortemente articulado 
a intervenções urbanísticas, ou a ações 
culturais, turísticas, à melhoria das 
condições de transporte fluvial, marítimo 
e terrestre nas regiões urbanas e rurais, 
ou à prestação de serviços públicos   
de qualidade.

Observe-se também que a integração 
de políticas sociais e a consolidação de 
políticas voltadas a fortalecer os 
espaços de participação e decisão para  
mulheres, negros, jovens e índios 
permitiu ampliar direitos, bem como 
defender as múltiplas identidades, 
experiências e tempos presentes  
nas cidades. 

Essas experiências de 
desenvolvimento local e seus  
programas lançaram grandes desafios 
de planejamento e articulação de 
políticas para as regiões e para o País. 
Planejamento de longo prazo nas e  
das cidades por meio de processos   
de discussão com os vários segmentos 
da sociedade, buscando definir e 
articular políticas e ações contínuas   
e permanentes.

9. O planejamento matricial supõe a articulação de 
políticas e ações integrando secretarias, departamentos e 
outras áreas de governo afins, a partir de objetivos comuns e 
visando o alcance de resultados verificáveis.

10. Políticas transversais são aquelas que devem ser 
trabalhadas por diversas áreas do governo para que possam 
ser efetivadas. Exemplo disso são as políticas voltadas à 
promoção da igualdade racial; das mulheres; idosos; pessoas 
com deficiência; jovens; LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros; dentre outras.  

11. Consenso de Washington: em meados da década de 
1980, os organismos financeiros internacionais (FMI e Banco 
Mundial) resgataram os modelos econômicos liberais e 
passaram a utilizá-los como referência para a avaliação do 
desempenho dos países. Na década de 1990 um grupo 
de intelectuais anglo-saxões sistematizou essas regras que 
passaram a ser conhecidas como Consenso de Washington. 
Trata-se de um conjunto de políticas macroeconômicas 
de estabilização acompanhadas de reformas liberalizantes 
sugeridas aos países para que eles possam desfrutar de apoio 
dos governos centrais e dos organismos internacionais. Essa 
agenda econômica esteve centrada na desregulamentação 
dos mercados, na abertura comercial e financeira, na redução 
de direitos sociais e trabalhistas, na privatização do setor 
público e na redução do papel do Estado. A implementação 
dessas medidas resultou no avanço do neoliberalismo, 
hegemônico na década de 1990.

12. As teses liberais, desenvolvidas depois da Segunda Guerra 
Mundial, apresentaram em linhas gerais como princípios: a 
perspectiva de redução do papel do Estado na economia 
e na garantia de direitos sociais; estabilidade monetária 
(meta suprema da economia); disciplina orçamentária; 
contenção de gastos sociais; taxa natural de desemprego 
(existência de um exército de reserva para limitar o poder 
de reivindicação dos trabalhadores); e reformas fiscais 
visando diminuir os impostos sobre os lucros, além de 
reformas financeiras estimulando a desregulamentação do 
mercado e a especulação financeira. No Brasil e em outros 
países da América Latina, as políticas neoliberais estiveram 
voltadas também à focalização das políticas sociais e/ou 
municipalização de algumas áreas. Vale ressaltar que no 
caso do Brasil o debate sobre a municipalização de algumas 
das políticas sociais se desenvolveu durante a década de 80 
antecedendo, portanto, os governos neoliberais de FHC. 

13. Exemplos: o manejo sustentável da madeira sem 
devastação da floresta em Xapuri, no Acre, as políticas 
de amparo à pesca da lagosta em Icapuí, o projeto Caixa 
Escolar em Macapá (que melhorou a merenda e incentivou 
a produção de feirantes, pescadores, comerciantes e 
autônomos locais), ou a produção de vinho em Caxias do Sul 
que articulou produção, comércio e turismo local.
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Vale indicar, no mesmo sentido, que o 
compromisso com o presente e o futuro 
dos municípios trouxe a possibilidade, 
também, da criação de canais e dinâmicas 
de integração regional, movidas pela 
possibilidade de articulação e otimização 
de políticas, respeitadas as diferenças 
entre os governos e seus respectivos 
programas.

Os canais de integração regional se 
somaram às experiências de participação, 
tais como o Orçamento Participativo, os 
conselhos e conferências de políticas 
públicas e os fóruns de discussão nos 
municípios. Decerto o PT contribuiu para 
que cada vez mais cidadãos e cidadãs no 
Brasil pudessem exercer a condição de 
sujeitos do processo social, de maneira 
crítica e ativa e, ainda, para que os 
conflitos de interesses inerentes à 
sociedade de classes pudessem se 
manifestar nos espaços públicos de 
discussão e negociação.

Para o PT, a construção e alargamento 
de espaços públicos de participação e  
a inserção de milhares de trabalhadores  
e trabalhadoras, de diferentes etnias e 
gerações, no mundo da ação política foi  

e tem sido processo indissociável da 
luta pela hegemonia de um projeto 
transformador no Brasil.

Os municípios brasileiros e 
o novo pacto federativo 
nos governos dos presidentes 
Lula e dilma

Os governos do presidente Lula e da 
presidenta Dilma conseguiram aliar 
crescimento econômico, distribuição de 
renda e diminuição das desigualdades e 
da miséria. Para fazê-lo, fortaleceram o 
Estado e a democracia ampliando os 
canais de diálogo e participação social. 
Com políticas para as cidades, áreas de 
floresta e rurais, o Brasil está investindo 
significativamente na superação das 
desigualdades regionais. 

A política de elevação real do salário 
mínimo, de expansão da oferta de 
crédito, de ampliação dos programas de 
transferência de renda14 e da Previdência 
Social estimularam o crescimento do PIB 
com base no avanço do mercado interno, 
e originaram um tripé socioeconômico 
virtuoso, caracterizado pelo aumento do 
mercado formal de trabalho, pela redução 
da pobreza e pela melhora na distribuição 
de renda. Além da ascensão econômica 
de cerca de 40 milhões de pessoas da 
classe trabalhadora e da geração de 19 

milhões de empregos formais, o Brasil está 
tirando 22 milhões de pessoas da situação 
de extrema pobreza e desenvolvendo 
políticas articuladas voltadas à 
emancipação desses cidadãos. As políticas 
em questão têm contribuído em particular 
para a emancipação das mulheres e dos 
negros, segmentos historicamente 
discriminados, sobretudo nas regiões mais 
pobres do País. 

O Brasil desenvolveu, entre outros, os 
Territórios da Cidadania, Programa Minha 
Casa Minha Vida e investiu na infra-
estrutura: Programa Luz Para Todos, 
Programa de  Aceleração do Crescimento 
– PAC 1 e PAC 2. 

Os investimentos políticos, financeiros 
e humanos do governo do presidente Lula 
e agora do governo da presidenta Dilma 
em saúde e educação tem sido muito 
expressivos e contínuos, bem como na 
política industrial, em ciência e tecnologia 
e  em política cultural. 

Nossos governos inauguraram uma 
política internacional voltada à soberania 
nacional e ao estabelecimento de um 
mundo multipolar que deu respeitabilidade 
ao Brasil em escala internacional.

O Bolsa Família e O Plano Brasil Sem 
Miséria têm articulado políticas que 
contribuem para a emancipação das 
mulheres no Brasil. Do mesmo modo, as 
ações afirmativas como a política de cotas, 

14. Referimo-nos aqui em particular ao programa Bolsa 
Família que  supera as relações de clientela que, como 
dissemos, caracterizaram historicamente as políticas 
nessas áreas. Sua concepção e alcance o diferenciam 
substantivamente do Programa Comunidade Solidária, do 
governo de FHC.



19

PLANO BRASIL SEM MISéRIA

Vale ressaltar aqui a importância do 
Plano Brasil Sem Miséria: lançado em 
junho de 2011, tem a finalidade de 
superar a condição de extrema 
pobreza que ainda atinge parcela da 
população brasileira, criando 
oportunidades para elevar a renda e o 
acesso a serviços desse segmento 
mais vulnerável.

O Plano Brasil Sem Miséria  
organiza-se em três grandes eixos:  
1) Garantia de renda; 2) Acesso a 
Serviços; 3) Inclusão Produtiva Rural e 
Urbana. Requer a articulação de 
diferentes programas e ações de 
diversos ministérios e órgãos públicos, 
além da cooperação de Estados, 
Municípios e da sociedade civil.

A estratégia de Busca Ativa 
perpassa os três eixos do Plano Brasil 
Sem Miséria. É o Estado indo até a 
população extremamente pobre, 
assegurando sua identificação e 
registro no Cadastro Único,  
possibilitando a inclusão no Programa 
Bolsa Família e em outras políticas e 
serviços públicos. Até maio de  
2013, 890 mil novas famílias 
extremamente pobres foram incluídas 
no Cadastro Único e receberam o 
Bolsa Família. 

EIxO GARANTIA dE RENdA

O Bolsa Família, criado em 2003, no 
Governo Lula, representou a primeira 
grande incursão do País em políticas 
sociais centradas – de fato – na pobreza. 
Hoje o Bolsa Família é a base do Plano 
Brasil Sem Miséria, e para encarar esse 
desafio, precisou se reinventar.

Durante anos trabalhando com 
benefícios de valores fixos, em 2012 – 
com a Ação Brasil Carinhoso – o 
benefício passou a variar de acordo com 
a severidade da pobreza. Todas as 
famílias beneficiárias, com crianças de 0 a 
15 anos, passaram a receber benefícios 
suficientes para que cada membro da 
família tivesse renda de no mínimo 
R$70,00. 

Em março de 2013, esse benefício foi 
estendido a todas as famílias do Bolsa 
Família em situação de extrema pobreza. 
Com esse conjunto de medidas e 
avanços, foram retiradas da extrema 
pobreza 22 milhões de pessoas. Portanto, 
o Bolsa Família chega aos seus 10 anos 
comemorando uma conquista: o fim da 
miséria, do ponto de vista da renda, no 
universo dos seus beneficiários.   

A Ação Brasil Carinhoso, inserida no 
Plano Brasil Sem Miséria, tem o desafio 
de quebrar o ciclo intergeracional da 
pobreza. Além de melhorar a renda das 

crianças mais pobres, tem por objetivo 
ampliar as suas oportunidades de 
frequentar creche, educação infantil e 
melhorar as condições de saúde. Oferecer 
a essas crianças atenção integral.

No âmbito da ampliação de 
oportunidades na Educação para as 
crianças do Bolsa Família - as que mais 
precisam e as que tem menos acesso -  a 
Ação Brasil Carinhoso incentiva a criação 
de novas vagas em creches públicas ou 
conveniadas, antecipando o 
financiamento do FUNDEB em até 18 
meses e garantindo o repasse de mais 
50% desse valor para vagas às crianças 
beneficiárias do Bolsa Família (vagas novas 
ou já existentes). Em 2012, houve também 
um aumento de 66% do valor repassado 
pelo MEC para alimentação escolar.

Em relação à melhoria das condições 
de saúde das nossas crianças, a partir de 
2012, ocorre pela Ação Brasil Carinhoso:

 distribuição de sulfato ferroso nas 
Unidades Básicas de Saúde às crianças de 
6 a 24 meses;

 suplementação com megadoses de 
vitamina A nas campanhas de vacinação, a 
crianças de 6 a 59 meses;

 distribuição de medicamento 
gratuito para Asma na Rede Aqui Tem 
Farmácia Popular;

 expansão do Programa Saúde na 
escola para creches e pré-escolas.
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EIxO INCLuSãO PROduTIvA RuRAL

A área rural concentra 
proporcionalmente o maior índice de 
pobreza extrema, um em cada quatro 
moradores do campo vive na extrema 
pobreza. A estratégia central do  Plano 
Brasil Sem Miséria para a agricultura 
familiar é a garantia de assistência técnica 
e de fomento à produção. Equipes de 
profissionais das próprias regiões e 
recursos a fundo perdidos no montante 
de R$ 2.400,oo por família permitirão 
investimento e reorganização das 
propriedades. Já foram atendidas 260 mil 
famílias, que agora têm condições de 
aumentar a produção e melhorar a renda.

Outra estratégia é a garantia do acesso 
à água pelo  Programa Água Para Todos. 
Foram entregues 339 mil cisternas para 
universalizar o acesso á água para famílias, 
principalmente no semiárido. 

Extrativistas, assentados e ribeirinhos 
foram beneficiados com o Bolsa Verde, 
para continuar produzindo e conservando 
o meio ambiente.

EIxO INCLuSãO PROduTIvA 
uRBANA

A estratégia para o meio urbano é de 
proporcionar qualificação profissional de 
qualidade para a população pobre e 

extremamente pobre que ainda apresenta 
um perfil de baixa escolaridade e baixa 
formação para o trabalho.   

De janeiro de 2012 até hoje, são mais 
de meio milhão de matrículas  de pobres 
e extremamente pobres, inscritos no 
Cadastro Único, em cursos de qualificação 
profissional do Pronatec – Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego. São 481 tipos de cursos 
adaptados e de excelência, organizados 
pelo Senac, Sesc e Senai, em 1.480 
municípios.  Dentre os inscritos, 66% são 
mulheres e 48% têm entre 18 e 29 anos.

A estratégia de formalização e 
sustentabilidade para empreendedores de 
baixa renda, do Microemprendedor 
Individual (MEI), do SEBRAE, também tem 
tido efeito sobre a população inscrita no 
Cadastro Único e no Bolsa Família. Do total 
de MEIs – 2,89 milhões – 22% são de 
inscritos no Cadastro Único e 10% de 
beneficiários do Bolsa Família.

E, por fim, o fortalecimento e expansão 
da economia solidária é também 
estratégia de emancipação dessa 
população extremamente pobre no meio 
urbano. 

Portanto, as principais medidas a serem 
tomadas pelos municípios, visando a 
superação da pobreza extrema em seus 
territórios são:

 realizar Busca Ativa da população 

pobre e extremamente pobre que ainda 
não está cadastrada e incluí-la no Cadastro 
Único e Bolsa Família; 

 atualizar o Cadastro Único; 
 aderir à Ação Brasil Carinhoso nos 

Ministérios do Desenvolvimento Social, da 
Educação e da Saúde;

 encaminhar, via rede de Assistência 
Social, os inscritos do Cadastro Único e do 
Bolsa Família aos cursos de qualificação do 
Pronatec;

 conhecer os programas federais e se 
organizar para implementá-los;

 buscar, junto ao Governo Federal, a 
viabilização das diversas estratégias do 
Plano Brasil Sem Miséria. 

Vale indicar o impacto do Bolsa Família 
sobre o ensino fundamental:

 a taxa de aprovação dos estudantes 
do Bolsa Família em 2011 foi de 84%,  
superou a média nacional de 2009 e está 
praticamente equiparada à média de 2011 
(86%);

 a taxa de abandono escolar dos 
beneficiários do Bolsa Família é  2,9% 
menor que a média em todo o país (3,2%);

 a taxa de aprovação dos estudantes 
do  Bolsa Família que cursam o Ensino 
Médio é 80% é maior que a média 
nacional (75%);

 a taxa de abandono escolar dos 
estudantes do Bolsa Família  é 7%, um terço 
menor que a média nacional de 11%.  
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voltadas especialmente à população  
negra, contribuem para reparar a dívida 
histórica com esse segmento, para sua 
emancipação e para a universalização de 
direitos no Brasil. 

Além disso, o governo investiu na 
Política Industrial, em Ciência e Tecnologia, 
em política cultural e inaugurou uma 
política internacional voltada à soberania 
nacional e ao estabelecimento de um 
mundo multipolar que deu respeitabilidade 
ao Brasil em escala mundial.

Todas essas políticas mudaram a vida 
das pessoas nos municípios. É nesse 
contexto que devemos situar e 
compreender as políticas institucionais 
voltadas a essa esfera de governo.

Como dissemos, o processo de 
distribuição de renda associado à 
ampliação, democratização e qualificação 
das políticas sociais impulsionou 
fortemente o desenvolvimento das 
economias locais, permitiu mudanças no 
perfil urbano dos municípios e das regiões 
(como demonstraremos a seguir). 

Um exemplo disso foi a construção de 
cisternas, o que gerou emprego, 
movimentou a economia das localidades 
beneficiadas e está ajudando a acabar com 
a indústria da seca15.

É nesse contexto que devemos situar e 
compreender as políticas institucionais 
voltadas a essa esfera de governo e 

O CRESCIMENTO dOS 
INvESTIMENTOS EM 
SAúdE E EduCAçãO
O orçamento federal executado 

com educação passou de 
19.095.593.347 em 2011 para 
84.783.237 em 2013. O orçamento 
previsto para 2013, em execução, é 
94.164.767.953. Trata-se de um 
crescimento de quase cinco vezes.  
A relação de gastos com educação 
em relação ao PIB passou de 4,6% 
para 6,1 em 2011.

Em relação à saúde a execução 
orçamentária passou de 27.181 
bilhões em 2003 para 78.280 bi em 
2012, isto é o crescimento dos 
investimentos cresceu quase três 
vezes, apesar do corte da CPMF.  

 15. Entre 2003 e maio de 2013, foram entregues 632 mil 
cisternas com capacidade de armazenar, cada uma, 16 mil 
litros de água oriunda das chuvas. Somente no governo 
Dilma, serão 750 mil cisternas.

desenvolver a ação dos prefeitos e 
prefeitas e vereadores e vereadoras do PT. 

O diálogo federativo 
produziu muitas mudanças 
na vida dos Municípios

Em termos institucionais, o governo do 
presidente Lula criou uma nova relação com 
os municípios brasileiros pautada pelo 
diálogo, sem privilégios e distinções 
partidárias. Exemplo disso foi a relação do 
governo do presidente Lula com as várias 
marchas realizadas com as entidades 
representativas dos prefeitos e prefeitas, que 
inaugurou o diálogo e aproximou os governos 
municipais do governo federal.

Para formalizar essa relação foi criado, em 
2003, o Comitê de Articulação Federativa – 

Variação real do PIB, Brasil e Grandes Regiões – 2002 a 2010
Grandes Regiões 2003 2005 2007 2009

Brasil 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5

Norte 5,1 6,0 8,5 6,7 4,8 3,8 4,8 -0,3 9,9

Nordeste 2,9 1,9 6,5 4,6 4,8 4,8 5,5 1,0 7,2

Sudeste 2,3 -0,2 5,5 3,5 4,1 6,4 5,5 -1,0 7,6

Sul 1,9 2,5 4,9 -0,8 3,2 6,5 3,4 -0,6 7,6

Centro-Oeste 5,1 3,5 6,3 4,7 2,8 6,8 6,1 2,5 6,2

2002 2004 2006 2008 2010
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Rendimento Médio Real do Trabalho Principal /2001 e 2011 
em R$ de setembro/2011

Rendimento 
Médio Mensal 2011

Brasil 1.070 1.312 22,6%
Centro-Oeste 1.160 1.577 35,9%
Nordeste 628 869 38,4%
Norte 914 1.151 25,9%
Sudeste 1.297 1.480 14,1%
Sul 1.125 1.413 25,6% 

Variação no 
período2001

2011Grandes Regiões
Centro-Oeste 0,57 0,52
Nordeste 0,56 0,51
Norte 0,53 0,50
Sudeste 0,54 0,48
Sul 0,52 0,45

Índice de Gini - 2001 e 2011

Fonte: IBGE

2001

Saúde da Família 
(população coberta)

Fonte: MS - 05/2013 e MDS - 06/2013

Bolsa Família 
(beneficiários/País)

Centro-Oeste 5,47%  55,15%
Nordeste 50,32%  73,56%
Norte 11,48%  50,85%
Sudeste 25,26%  44,16%
Sul 7,47%  54,54%

Bolsa Família e Saúde da Família

Territórios da Cidadania 
por região

Luz para Todos
(pessoas atendidas) 

Centro-Oeste 1,0 milhão  12 
Nordeste 7,4 milhões 56
Norte 3,0 milhões 27
Sudeste 2,4 milhões 15
Sul 1,1 milhão 10

Luz para Todos e Territórios da Cidadania por região

Fonte: MME – 05/2013

Fonte: PNAD/IBGE e MME - junho/2013

Cobertura de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário/ 

percentual de domicílios - 2011

Saneamento básico e infraestrutura básica por domicílio

Esgotamento 
sanitário 

(PNAD 2011)

Consumo 
médio mensal 

de energia 
elétrica 
(2012) 

Água 
canalizada

(PNAD 2011)

Centro-Oeste 86,0% 59,8% 163,8 KWh
Nordeste 79,9% 61,1% 107,0 KWh
Norte 55,9% 57,1% 160,7 KWh
Sudeste 91,1% 90,8% 177,1 KWh
Sul 86,8% 83,5% 172,3 KWh

Valor de crédito pessoa física em R$ bilhões 
(dados Bacen)

Março/2007: 349,1

Maio/2013: 1.141,9
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CAF, fórum presidido pelo titular da Secretaria 
de Relações Institucionais e que reúne 
representantes de ministérios e órgãos 
federais e das três entidades 
municipalistas - Associação Brasileira dos 
Municípios (ABM), Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) e Frente Nacional 
dos Prefeitos (FNP). O CAF tem como 
objetivo estabelecer o diálogo e promover 
a integração entre governo federal e 
municípios.  Todas as decisões são 
tomadas por consenso entre seus 
membros e publicadas no Portal 
Federativo: www.portalfederativo.gov.br . 

O governo da presidenta Dilma 
Rousseff, dando continuidade ao diálogo 
estabelecido com os municípios e suas 
entidades representativas, anunciou, na 
XVI Marcha à Brasília em Defesa dos 
Municípios, ocorrida entre 8 e 11 de julho 
de 2013 em Brasília e organizada pela 
Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) com o apoio da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), as seguintes medidas:
1. Repasse sem vinculação 

orçamentária: R$ 3 bilhões
  ajuda financeira para os municípios, 

transferidos no início de agosto de 
2013 e em de 2014.

2. Saúde: R$ 8,5 bilhões
  R$ 600 milhões - Aumento do PAB  

(Piso de Atenção Básica) por habitante, 
aumentando em cerca de R$ 600 

milhões o total de recursos para custeio 
de saúde.

  Bolsa de R$ 10 mil para os médicos e 
ajuda de custo entre R$ 10 mil e R$ 30 
mil para instalação, tudo pago pelo 
governo federal.

  R$ 4 mil/mês para equipe de 
enfermagem ou para manutenção do 
posto de saúde.

  Repasse adicional entre R$ 2 mil/mês 
e R$ 3,9 mil/mês se a equipe for 
composta com profissionais de saúde 
bucal.

  Mais R$ 5,5 bilhões para construir 6 
mil postos de saúde, reformar ou 
ampliar outros 11.800 postos e para 
construir 225 UPAS.

3. Educação: R$ 3,6 bi
  Construção de mais 2.200 mil creches 

e escolas de educação infantil.
4. Programa Minha Casa, Minha Vida: 

R$ 4,7 bilhões
  135 mil moradias disponíveis, no valor 

de R$ 4,7 bilhões. Todos os municípios 
terão acesso (não mais por seleção).

5. Máquinas e Equipamentos para 
Estradas Vicinais

  Contratação direta com a Caixa 
Econômica Federal ou Banco do Brasil.

  Todas retroescavadeiras serão 
entregues até outubro/2013.

  Motoniveladoras serão entregues até 
novembro/2013.

Novos desafios para os 
governos petistas e a 
atualização do modo petista 
de governar e de atuação 
parlamentar

Nossos prefeitos e prefeitas, vereadores 
e vereadoras devem contribuir para que a 
sociedade conheça e compreenda as 
transformações que aconteceram no Brasil 
e em cada município desde 2003. Para que 
discuta os desafios e participe das 
formulações sobre política pública. 

Como primeiro desafio, teremos a 
criação e o fortalecimento de espaços e 
canais de diálogo e participação 
cidadã visando, a um só tempo, trazer os 
conflitos sociais e de interesses para o 
espaço público; ampliar as condições e 
oportunidades de exercício de uma 
cidadania ativa; aperfeiçoar as políticas 
públicas em todos os níveis por meio de 
processos de planejamento, a serem 
instituídos e consolidados a partir de 
marcos legais. Trata-se de buscar assegurar, 
também por essa via, a continuidade e a 
avaliação e o aprimoramento das políticas, 
como práticas sistemáticas, sempre tendo 
como referências a promoção da igualdade, 
o exercício da liberdade e do direito à 
participação, materializando os valores 
socialistas que devem referenciar as ações 
de governo.
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Vale ressaltar uma vez mais que o 
diálogo com a sociedade, particularmente 
com os movimentos sociais, deve se 
constituir em referência para identificação 
de necessidades e possibilidades no 
desenvolvimento das políticas de governo.

O segundo desafio diz respeito à 
promoção em cada município governado 
pelo PT do desenvolvimento sustentável, 
que compreende a articulação entre 
desenvolvimento social, ambiental e 
econômico, preservando a vida em todas 
as suas dimensões e os recursos naturais.

Ao fazê-lo, cada governante petista 
poderá impulsionar não só políticas e 
ações voltadas para esse fim, mas 
processos de planejamento da vida do 
município envolvendo os vários  
segmentos da população. 

Para tanto a instituição da prática de 
planejamento de governo será 
fundamental.

Levando-se em conta os indicadores 
existentes – e/ou produzindo novos que 
possam dimensionar aspectos qualitativos 
das políticas públicas levadas a efeito em 
nossos governos – os processos de 
planejamento devem permitir a definição 
de objetivos, desafios, ações,   
metas e resultados em cada área bem 
como a articulação de políticas em cada 
território, levando em conta as 
necessidades específicas das   

O Programa Mais Médicos faz parte de um 
amplo pacto de melhoria do atendimento aos 
usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê 
investimento em infraestrutura dos hospitais e 
unidades de saúde, além de levar mais médicos 
para regiões onde há escassez ou não existem 
profissionais. Com a convocação de médicos 
para atuar na atenção básica de periferias de 
grandes cidades e municípios do interior do 
país, o Governo Federal garantirá mais médicos 
para o Brasil e mais saúde para a população.

As vagas serão oferecidas prioritariamente 
a médicos brasileiros, interessados em atuar 
nas regiões onde faltam profissionais.   
No caso do não preenchimento de todas as 
vagas, o Brasil aceitará candidaturas de 
estrangeiros, com a intenção de resolver esse 
problema, que é emergencial para o país.    
Os municípios não podem esperar seis, sete 
ou oito anos para que recebam médicos  
para atender a população brasileira.

Hoje, o Brasil possui 1,8 médicos por mil 
habitantes.  Além da carência dos profissionais, 
o Brasil sofre com uma distribuição desigual de 
médicos nas regiões - 22 estados possuem 
número de médicos abaixo da média nacional.  
O Ministério da Sáude está investindo R$ 15 
bilhões até 2014 em infraestrutura dos hospitais 
e unidades de saúde. Desses, R$ 2,8 bilhões 
foram destinados a obras em 16 mil Unidades 
Básicas de Saúde e para a compra de 
equipamentos para 5 mil unidades; R$ 3,2 
bilhões para obras em 818 hospitais e aquisição 
de equipamentos para 2,5 mil hospitais; além 
de R$ 1,4 bilhão para obras em 877 Unidades 
de Pronto Atendimento. Além disso, estão 
previstos ainda investimentos pelos ministérios 
da Saúde e da Educação. Os recursos novos 
compreendem R$ 5,5 bilhões para construção 
de 6 mil UBS e reforma e ampliação de 11,8 mil 
unidades e para a construção de 225 UPAs e  
R$ 2 bilhões em 14 hospitais universitários

MAIS MédICOS. MAIS SAúdE PARA vOCÊ

5 PACTOS EM FAvOR dO BRASIL
Em 2013, a presidenta Dilma propôs 5 

pactos aos governadores e prefeitos:
 Reforma política que amplie a 

participação popular, com a convocação de 
um plebiscito. Inclusão da corrupção como 
crime hediondo.

 Responsabilidade fiscal e transparência, 
para garantir a estabilidade econômica e 
controlar a inflação.

 Criação de novas vagas em cursos de 

medicina e residências em unidades de saúde 
que expandirem programas de residência.

 Investimento dos recursos dos royaltes 
do petróleo e do pré-sal em educação.

 Mais de 50 bilhões para obras de 
mobilidade urbana e ampliação da 
desoneração do PIS/Cofins sobre óleo diesel 
dos ônibus e da energia elétrica consumida 
por metrôs e trens. Criação do Conselho 
Nacional de Transporte Público.
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pessoas, de sorte a potencializar recursos 
materiais e humanos. 

O terceiro desafio se refere ao 
desenvolvimento de políticas sociais 
universais e aquelas voltadas a produzir 
justiça social e igualdade, assegurando 
direitos como é o caso, por exemplo, das 
ações afirmativas, como as cotas raciais e 
as cotas para pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho. Políticas, e não 
ações pontuais ou espetaculares, movidas 
por princípios que permitam a ampliação e 
garantia do acesso, a qualidade dos 
serviços e a democratização de sua gestão, 
de maneira a que possam ter 
continuidade, alcance e longevidade; pois 
são construídas com a sociedade, como 
devem ser as políticas de Estado.

Como quarto grande desafio, 
indicamos a necessidade dos prefeitos e 
prefeitas, vereadoras e vereadores do PT 
apontarem rumos para os municípios 
no contexto regional em articulação 
com outros municípios. Trata-se de 
pensar a integração de políticas de 
maneira a fortalecer a perspectiva do 
desenvolvimento sustentável a que já nos 
referimos. 

Os prefeitos, prefeitas, vereadores e 
vereadoras do Partido dos Trabalhadores 
devem valorizar o programa do partido 
para governar as cidades – tal qual temos 
visto acontecer no âmbito federal, posto 

que os dois mandatos de governo do 
presidente Lula e o governo da presidenta 
Dilma têm o programa como uma 
referência efetiva e organizadora das 
políticas. Devem também valorizar o 
planejamento e o acompanhamento da 
gestão como formas de fazer valer o  
Plano de Governo. 

Trata-se, de um lado, de dinamizar e 
qualificar a atividade nos parlamentos e,  
de outro, de efetivar políticas que 
dialoguem e respondam às necessidades 
da população e prevejam a integração de 
cada município com sua região, visando 
articular iniciativas que promovam um 
desenvolvimento sustentável.

Iniciativas que possibilitem a geração  
de Trabalho Decente e renda, melhoria  
das condições de transporte e circulação 
(nos rios, mares e vias públicas); melhoria 
da qualidade do ar e da água; superação 
dos problemas de poluição já típicos   
das grandes cidades e soluções 
ambientalmente sustentáveis para o lixo; 
ampliar o saneamento básico; articular 
políticas para a construção de 
conhecimento, cultura e tecnologia; 
articular educação e desenvolvimento 
social e econômico; preservar as florestas  
e os recursos naturais. Nos municípios 
fronteiriços, iniciativas para desenvolver 
políticas que permitam a realização de 
programas e ações com outros países.

Nessa medida, nossos prefeitos e 
prefeitas, vereadores e vereadoras devem se 
portar nos próximos anos como lideranças 
à frente do Estado16, que, partindo das 
transformações levadas a efeito pelas 
políticas federais, projetam o programa de 
governo prevendo o desenvolvimento e a 
mudança em termos locais e regionais, 
apresentando políticas articuladas de curto, 
médio e longo prazo. Os desafios 
apresentados remetem à necessidade de 
incorporação das aquisições nacionais no 
âmbito local, articulando com as demandas 
e características da realidade do município.  

Para tanto, reafirmamos: devem buscar 
um amplo diálogo com a sociedade civil, 
durante seus governos: seja pensando os 
rumos de um desenvolvimento sustentável 
em cada município e região, articulado ao 
projeto de desenvolvimento inclusivo, com 
justiça social em curso no Brasil, seja 
favorecendo a participação na elaboração 
de propostas em cada área. 

Uma ampla e significativa participação 
popular, além do já exposto, é condição 
para a sustentação política das 
transformações que queremos continuar 
concretizando no Brasil, nos marcos da 
integração e solidariedade da América 
Latina, em particular da América do Sul.  

 16. A liderança se preocupa com a próxima geração e 
não apenas com a próxima eleição. Olha o conjunto: seu 
lugar, sua região, seu país e o mundo.
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Os Municípios, desde a 
Constituição de 1988, têm  
sido fortalecidos como  

entes Federados. Os governos  
democrático – populares liderados 
pelo PT nos municípios formularam 
políticas locais transformadoras que 
consubstanciaram, como indicamos,  
o chamado Modo Petista de Governar 
e de Atuação Parlamentar. 

O município constitui-se, 
potencialmente, hoje, no mais 
importante espaço de 
democratização da ação pública. E 
também de construção da cidadania,  
considerando-se esta como um forte 
espaço de inclusão social e 
superação de desigualdades de toda 
ordem, sejam econômicas, sociais, 
culturais, de gênero, raça, orientação 
sexual ou religiosa.

É com esse olhar que se torna 
fundamental trabalhar o 
planejamento da cidade, da sua 

concretização de políticas setoriais e 
gerais, geradoras de cidadania,  
desde a busca do combate à miséria  
e à exclusão social até a criação de 
processos crescentes de participação 
cidadã e de novos procedimentos   
de gestão.

O PT vem construindo uma lógica  
de governo que supera as ações 
espetaculares, que não se restringe 
aos limites de cada mandato em 
particular, à sedimentação de políticas 
cuja maturação vai além de quatro 
anos, criando pontos que impeçam 
retrocessos nessas políticas e visando 
a busca de novos patamares de 
serviços públicos e de gestão. 

Isso exige uma cultura de 
planejamento, articulação de políticas, 
eficiência e racionalidade da máquina 
pública e controle social de governo, 
com transparência e eficácia capazes  
de promover e garantir o 
desenvolvimento humano, social, 

diretrizes e Eixos Comuns do 
Modo Petista de Governar e 
de Atuação Parlamentar

construção e afirmação. A identidade 
cidadã, para configurar-se, pressupõe 
que haja um profundo processo de 
diálogo entre a administração pública 
e quem vive a cidade no dia a dia, em 
cada uma de suas especificidades.   
A participação popular e cidadã 
pressupõe existência de canais formais 
e institucionais para este fim, bem 
como para o diálogo cotidiano com   
as várias necessidades de construção 
da cidade.

As administrações públicas 
tradicionais têm se pautado, na 
maioria das vezes, por ações 
espetaculares, de grande visibilidade, 
buscando apenas impacto junto à 
opinião pública, no sentido de 
consolidar apoios pessoais e  
eleitorais futuros. O Partido dos 
Trabalhadores, desde a sua fundação e 
nas suas primeiras investidas na 
administração pública, tem buscado 
inverter essa lógica, pautando-se pela 
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político, cultural e econômico de  
todos os cidadãos e cidadãs. 

É importante que essa agenda seja 
identificada, nas ações do executivo e 
do legislativo como Agenda do PT.

Considerando os padrões atuais de 
integração e articulação das políticas 
públicas em nível federal e os desafios 
em cada município, apontamos a 
necessidade de organizar os 
conteúdos dos Planos de Governo e 
das Propostas de Mandato em cinco 
eixos comuns e articulados entre si:

1 – Desenvolvimento local 
sustentável. 

2 – Participação popular e cidadã e 
controle social. 

3 – Políticas sociais e a realização de 
direitos.

4 – Gestão ética, democrática e 
eficiente.

5 – Desenvolvimento urbano e rural 
nos municípios e direito à cidade.

Estas diretrizes são uma contribuição 
para a crescente identificação e 
divulgação das propostas petistas em 
todo o País, a partir de conceitos e ideias 
comuns, levando-se em conta que:

  A continuidade do processo de 
mudança nas condições estruturais e 
conjunturais1 da sociedade brasileira, 
revertendo a produção e reprodução da 

pobreza, das desigualdades e da 
concentração de renda.

 A mudança no modo de governar, 
evitando que o poder de decisão 
sobre os destinos da coletividade 
fique nas mãos de poucos 
privilegiados, sem que a maioria da 
população se aproprie dos processos 
políticos.

 A mudança na forma de direcionar 
recursos públicos, que muitas vezes são 
distribuídos por critérios de 
apadrinhamento e clientelismo.

 A mudança na forma de construir e 
monitorar as políticas públicas e os serviços 
governamentais, dando à maioria da 
população a possibilidade de opinar e 
de contribuir para o aperfeiçoamento 
das políticas que lhe são oferecidas.

 O fortalecimento das relações 
entre União, Estados e Municípios.

 A mudança das políticas públicas para 
que atendam aos critérios de 
universalidade, igualdade e justiça social.

 A mudança na forma de se comunicar 
com a sociedade organizada e com a 
população em geral, que geralmente é 
pouco informada sobre os processos 
político-administrativos, as decisões 
governamentais e os serviços públicos 
que se processam.

 A potencialidade dos municípios, que 
vêm ganhando cada vez mais 

capacidade de construir seu próprio 
destino, a partir de novas formas de 
desenvolvimento sustentável local e 
regional e das políticas federais.

 A democratização do acesso e 
usufruto dos avanços tecnológicos e  
de conhecimentos, buscando 
impulsionar e apropriar-se do uso de 
novas tecnologias e de conhecimentos, 
que muitas vezes servem apenas ao 
aumento das desigualdades e 
concentração de renda e poder, ficando 
restritas a grupos privilegiados.

 O exercício da ética pública   
e o combate à corrupção precisam ser 
vistos como pressupostos básicos e 
como qualidades intrínsecas de qualquer 
programa ou candidatura que se 
apresente sob a égide do Estado   
de Direito e da democracia. Portanto,  
não devem ser um capítulo do  
programa, mas compromissos 
reconhecidos pela população.

 Gestão ética e combate    
à corrupção não podem estar apoiados 
somente na retidão de caráter dos 
agentes públicos com capacidade de 
decisão, mas devem ser fruto de 
organização e de mudança estrutural da 

1. Condições estruturais são as formas historicamente 
consolidadas da organização social, econômica e política.
Condições conjunturais são aquelas derivadas da 
conjuntura, isto é, das correlações de forças e das 
situações de momento.
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administração, de forma a garantir 
gestão democrática, eficiente e aberta 
ao controle social.

 Padrão ético de procedimentos e 
de relacionamentos com o cidadão e  
a cidadã é o que coloca em prática a 
noção de serviço público como  
bem público, ao qual, portanto,  
todos têm direito.

 Essa perspectiva de gestão 
atualiza a necessidade de uma 
Reforma Política na qual esteja 
assegurado o financiamento público 
de campanha.

EIxO 1: 
dESENvOLvIMENTO 
LOCAL SuSTENTÁvEL

O PT concebe desenvolvimento 
local sustentável como a articulação 
das políticas públicas no âmbito 
social, ambiental, econômico, cultural 
e ético, de modo a  garantir a 
preservação da vida e dos recursos 
naturais para as gerações atuais e 
futuras. Isso implica a perspectiva de 
que os ganhos e benefícios do 
crescimento econômico sejam 
apropriados por toda a população, 
isto é, crescimento, estabilidade e 
distribuição. Por outro lado, o 

desenvolvimento econômico e a 
inclusão social não devem acarretar o 
desequilíbrio ecológico-ambiental e 
destruir os recursos naturais.

Sob esta ótica, sustentabilidade   
é condição estratégica para garantir  
o direito à cidadania e superar   
a pobreza, a violência e as 
desigualdades. O desenvolvimento da 
economia, com o uso de tecnologias 
sociais2, ganha uma conotação que 
não traz só crescimento, mas 
também alavanca aquelas outras 
condições. 

É esta a concepção de 
desenvolvimento sustentável do PT 
para o Brasil, para os estados e para 
os municípios, que deve orientar as 
ações dos governos e dos mandatos 
parlamentares, expressando 
compromisso com a sustentabilidade 
e com as gerações atuais e futuras.  
Ela também é marcada pela ética da 
solidariedade, com a qual se busca, 
em conjunto, a superação das 
desigualdades. Não se pode 
desperdiçar e esgotar recursos 
existentes, desconsiderando as 
necessidades das gerações futuras ou 
mesmo das atuais gerações, nem 
desenvolver um setor social ou região 
à custa da manutenção ou  
ampliação da pobreza de outro.

O desenvolvimento dos municípios 
deve estar hoje articulado ao projeto 
nacional de desenvolvimento do País 
e deve impulsionar a articulação de 
políticas nessa direção em âmbito 
estadual e regional. 

Conforme demonstramos 
anteriormente, nos governos do 
Presidente Lula e da Presidenta Dilma 
foram criadas diversas iniciativas que 
fortalecem os governos e as políticas 
em nível municipal.

O município muito pode e deve 
fazer para induzir o desenvolvimento 
local. É de sua responsabilidade 
dialogar com todos os setores da 
sociedade  e promover o diálogo  
entre os  setores produtivos, 
trabalhadores, setores excluídos, 
parlamentares e os vários níveis de  
governos que atuam na região para 
encontrar as possíveis formas e 
instrumentos que impulsionem o 
desenvolvimento sustentável.

Muitas vezes, o crescimento 
econômico acontece, mas não 
diminui a pobreza, porque beneficia 
poucos, concentra renda e não amplia 
as oportunidades de trabalho e de 
acesso às políticas públicas e 
concretização de direitos. Assim, a 
necessidade não é apenas a de criar 
riquezas, mas também de distribuí-las.
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A gestão petista como 
indutora e reguladora do 
desenvolvimento local

O projeto petista para induzir e regular 
o desenvolvimento local sustentável é um  
diferencial do PT em relação aos 
neoliberais, que subordinam as políticas 
sociais às ações do mercado e, em última 
instância, aos limites dos direitos 
trabalhistas. Para o PT, o Estado tem a 
primazia na responsabilidade com as 
políticas sociais e concebe os cidadãos e 
cidadãs como sujeitos de direitos, 
especialmente os setores mais 
vulneráveis da sociedade.

O desenvolvimento local sustentável 
implica também em:

 Promover o acesso à educação, à 
saúde, à habitação, ao trabalho, ao 
crédito, à posse da terra, à titularidade 
de imóveis, aos bens públicos e a tudo 
o que é indispensável a uma vida de 
boa qualidade em uma sociedade 
democrática moderna. Essa perspectiva 
ganha ainda mais importância nos 
municípios com IDH mais baixo.

 Promover a economia solidária, o 
cooperativismo, a rede de produtores, 
o empreendedorismo, as 
microempresas e o terceiro setor.

 Identificar e explorar potenciais 
vocações do município, tendo em vista 

suas já existentes redes econômicas, 
suas riquezas naturais, suas vantagens 
competitivas e sua inserção na 
economia regional – fomentando, 
sempre, o caráter sustentável   
do desenvolvimento.

 Conhecer as potencialidades é 
imprescindível para implementar 
propostas locais articuladas a ações e 
programas regionais que viabilizem a 
produção, o escoamento e a 
comercialização. É fundamental 
adequar a proposta de 
desenvolvimento às necessárias 
determinações do Plano Diretor do 
município, quando este existir. 

 O desenvolvimento dos 
instrumentos urbanísticos previstos no 
Plano Diretor, quanto ao zoneamento 
ecológico-econômico3, pode ser 
fundamental para o conhecimento e a 
definição de vocações e 
potencialidades do município.

Questões importantes a considerar 
na implantação de programas de 
governo para municípios:

a) Em relação à articulação dos 
governos e dos planos de 
desenvolvimento sustentável:

 O desenvolvimento local/regional 
desempenha papel estratégico no 
processo de desenvolvimento nacional. 

Prefeitos e prefeitas devem participar 
ativamente do debate político sobre 
desenvolvimento regional e nacional.  
As entidades representativas de 
municípios podem e devem ser espaços 
de debate e articulação.

 É preciso articular o 
desenvolvimento local com o regional, 
considerando as ações municipais no 
âmbito das microrregiões, das 
macrorregiões e regiões metropolitanas, 
quando for o caso.

 É preciso potencializar os 
benefícios e as condições favoráveis 
locais, o que implica também articular 
um ou mais municípios em torno de 
projetos comuns que possam 
potencializar a riqueza de cada um, 
inclusive em termos de equipamentos  
e disponibilidades para atendimento 
das demandas da população em áreas 
básicas (saúde, educação, cultura, 
produção, saneamento etc.).

2. “A lógica da tecnologia social é gerar renda no local 
onde ela é aplicada, fazer a renda circular ali, envolver de 
alguma forma as pequenas iniciativas locais, o comércio, a 
produção. Ela dialoga com o desenvolvimento local, com 
a segurança alimentar, com o saneamento básico e até 
com as mudanças climáticas” (Site MDS). 

3. Zoneamento ecológico-econômico: é a definição 
das vocações econômicas de áreas ou zonas, mediante 
estudos técnicos que levem em consideração 
a interação de aspectos econômicos e sociais 
com a capacidade de suporte do meio ambiente 
natural e construído, com o objetivo de fomentar o 
desenvolvimento sustentável.
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 Um consórcio de prefeituras pode 
alavancar projetos não só de 
desenvolvimento econômico, mas 
também de capacitação para o 
trabalho, com aplicação de recursos do 
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), 
implantação de equipamentos de 
acolhimento a mulheres vítimas de 
violência doméstica, uso de novas 
tecnologias e outros. A ação conjunta 
pode aumentar o acesso aos 
financiamentos públicos (estaduais e 
federais) e o poder de negociação com 
vista a investimentos privados.

 Os municípios com baixo índice de 
desenvolvimento econômico e social 
necessitam identificar suas próprias 
potencialidades (muitas ainda não 
trabalhadas) para viabilizar seus 
projetos de desenvolvimento local4 e se 
articular a municípios vizinhos.

 Muitos municípios optam por 
organizar novos arranjos produtivos5 
sem condições adequadas para isso. 
Entram em “guerra fiscal” e dão 
incentivos que diminuem a arrecadação 
em vez de buscar formas de 
potencializar seus próprios recursos e 
se articular com a região para a 
montagem desses arranjos.

 É importante que a implantação 
dos programas de governo, em especial 
os planos de desenvolvimento, seja 

articulada entre os diferentes prefeitos 
e prefeitas do PT na mesma região.

 As propostas dos Planos de 
Governo são feitas numa conjuntura em 
que somos governo federal. Portanto, é 
imprescindível, para a sua implantação, 
conhecer a atual política nacional, e 
suas diretrizes, em relação às iniciativas 
e políticas sociais  que impulsionam o 
desenvolvimento sustentável.

b) Em relação às políticas e aos 
planos de desenvolvimento 
sustentável

 O desenvolvimento sustentável é 
resultado de ação conjunta de governo e 
sociedade, que, com suas respectivas 
responsabilidades, dinamizam as 
potencialidades e a cultura locais e 
estimulam uma visão empreendedora 
que não se atem exclusivamente às 
iniciativas do Estado nem só do mercado. 
É preciso identificar, aproveitar e 
fortalecer vocações locais, regionais: 
urbanas, rurais e das florestas.

 O desenvolvimento não mais se 
prende apenas ao crescimento 
econômico, mas envolve a superação 
da pobreza e a inclusão social, cultural 
e os cuidados ambientais, o que 
constitui enorme salto qualitativo.

 Imprimir conteúdo de 
sustentabilidade às políticas públicas 

implica estimular a responsabilidade e 
a participação da sociedade nas 
iniciativas de controle da poluição e do 
impacto ambiental provocado pelo 
consumismo da vida moderna, na 
preservação de áreas verdes, nas 
práticas de redução, triagem e 
reciclagem de resíduos sólidos, dentre 
outras medidas capazes de promover 
uma nova cultura de relação com a 
cidade. 

 As práticas de gestão devem levar 
em conta o conhecimento acumulado 
de lideranças, especialistas, 
comunidades, sindicatos, empresas, 
universidades e instituições locais,  
que deve ser socializado e difundido  
em favor dos processos de 
desenvolvimento sustentável.    

 As políticas sociais, cada vez 
mais, têm se tornado base para o 
desenvolvimento, materializando-se no 
atendimento às necessidades e 
direitos dos cidadãos e cidadãs, onde 
estes residem e trabalham. Há fortes 
nexos entre as condições básicas de 
vida das pessoas, sua educação, 
saúde, seu bem-estar geral e sua 
capacidade produtiva e autoestima.

 As políticas redistributivas ou de 
transferência de renda (Bolsa Família, 
Bolsa Verde, Pró-Jovem e outras de 
caráter federal, estadual ou local), 
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articuladas com outras políticas sociais, 
são poderosos instrumentos de 
desenvolvimento, pois promovem ao 
mesmo tempo os direitos de cidadania, 
a emancipação das pessoas  a 
democracia e impulsionam o 
desenvolvimento local.

 Os programas de geração de renda 
e de capacitação para o trabalho são 
partes importantes do processo de 
desenvolvimento e devem estar 
vinculados às políticas de acesso ao 
crédito e às tecnologias, políticas de 
abastecimento e de comercialização 
dos produtos e, ainda, à visão geral da 
necessidade de prestadores de 
serviços. Há municípios onde a geração 
de renda passa majoritariamente pelo 
aumento dos serviços e não pelas 
atividades industriais ou agropecuárias. 

 As propostas para o 
desenvolvimento local devem ser 
implementadas como mecanismos 
institucionais6, fruto de processos 
sistemáticos e participativos de 
planejamento e monitoramento pelo 
governo e pela sociedade, tais como 
Plano Diretor, Zoneamento Ecológico 
Sustentável, Plano Plurianual, Planos de 
Políticas Públicas, construção da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Audiências 
Públicas, Congresso da Cidade,  
Agenda 21 e outras.

c) Pressupostos para o 
desenvolvimento local sustentado

 O município, por meio de suas 
lideranças, deve assumir a liderança e 
participar de processos para influir nas 
macropolíticas em âmbito regional, 
estadual e nacional. O 
desenvolvimento local não pode se 
limitar a reproduzir modelos nem só 
esperar que outras instâncias do 
governo resolvam o seu problema. 

 Não existe um modelo único de 
desenvolvimento. Há que se ter 
criatividade em cada local, sabendo 
que uma experiência pode conduzir a 
um modelo de desenvolvimento 
inivador. Por exemplo, não é 
necessariamente uma grande indústria 
ou a implantação de um distrito 
industrial tradicional que irá trazer 
desenvolvimento e superação da 
pobreza em determinada região. 

 É preciso conhecer bem a infra-
estrutura existente no município, bem 
como os investimentos que são – ou 
serão – feitos pelos governos 
municipais, estaduais  e federal na 
região. A construção de uma rodovia, 
de uma estrada vicinal, de um porto, de 
um conjunto habitacional, a extensão 
da rede elétrica e de comunicações, a 
existência de escolas técnicas ou 
faculdades, bem como os programas 

de formação profissional ou as 
pesquisas e estudos da economia local 
e regional são alguns dos elementos 
indutores de desenvolvimento, de 
atração de investimentos e de inclusão 
social. Além de serem, em si,  
geradores de trabalho e de novas 
demandas locais7. 

 O plano de desenvolvimento deve 
considerar uma visão estratégica (para 
onde queremos ir?) e ser matriz para a 
ação integrada das diferentes políticas 
municipais, com vistas ao crescimento 

4. Manifestações culturais, recursos da natureza, 
artesanatos locais, processamento  de alimentos, 
agregação de valor a produtos, serviços por demanda – 
são alguns dos potenciais a desenvolver.

5. Arranjos produtivos são conjuntos de empresas e 
empreendedores, localizados em um dado território, 
que apresentam especialização produtiva e mantêm 
algum vínculo de articulação, interação, cooperação e 
aprendizagem entre si e com outros agentes locais, tais 
como governo, associações empresariais, instituições de 
crédito, ensino e pesquisa. Portanto, o Arranjo Produtivo 
Local compreende  um determinado espaço geográfico 
(parte de um município, conjunto de municípios, 
bacias hidrográficas, vales, serras etc.) que possua sinais 
de identidade coletiva sociais, culturais, econômicas, 
políticas, ambientais ou históricas. Além disso, ele deve ter 
a capacidade de estabelecer parcerias e compromissos 
para manter e especializar os investimentos de cada um 
dos agentes no próprio território.

6. Mecanismos institucionais são formais, com diretrizes 
e objetivos explícitos, composição e procedimentos 
definidos.  No caso de governos, um mecanismo 
institucional se formaliza por decreto, portaria ou legislação.   

7. A vinda de novas empresas ou a criação de uma 
faculdade, por exemplo, aumenta a demanda por moradias. 
E a construção de moradias também implica previsão de 
equipamentos sociais (escolas, postos de saúde,  
transporte etc.).
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econômico, a superação da extrema 
pobreza e a ampliação da participação 
com sustentabilidade.

 Devem ser coletados, produzidos 
e analisados dados objetivos que 
indiquem tendências locais ou 
regionais, demandas históricas da 
comunidade, recursos e oportunidades 
em potencial como base para a 
construção do plano de 
desenvolvimento. Mantidos 
atualizados, serão registros contínuos 
para o aperfeiçoamento das 
experiências desenvolvidas e o diálogo 
com a sociedade.

 Devem ser incluídos, como 
instrumentos de garantia de direito ao 
desenvolvimento, o acesso e a 
universalidade das políticas públicas 
(educação, saúde, cultura, transporte, 
habitação, segurança pública, 
segurança alimentar, abastecimento, 
geração de trabalho e renda, acesso e 
uso de tecnologias de informação e 
comunicação, políticas agrária e 
agropecuária, industrial e outras), 
pensados e executados de   
forma articulada.

 Devemos combater a ideia 
neoliberal  que incentiva a  competição 
entre regiões e municípios, por meio da 
guerra fiscal, para atrair grandes 
empresas e investimentos. 

d) Formas de ação
Neste item, vamos apresentar 

sugestões de ação para o eixo 
Desenvolvimento Sustentável, 
privilegiando as dimensões econômica e 
ambiental, uma vez que a participação 
cidadã e a inclusão social serão 
abordadas também nos demais eixos. 

Temos no Brasil e no âmbito das 
gestões petistas, várias experiências que 
mostram formas de ação para alavancar 
o desenvolvimento local e regional,   
na perspectiva da sustentabilidade,  
tais como:

 Planejamento municipal, regional e 
constituição de câmaras, conselhos, 
consórcios e agências de 
desenvolvimento local e regional;

 Cooperação entre os diversos 
setores da economia e trabalho, por 
meio de arranjos produtivos;

 Promoção do empreendedorismo, 
do cooperativismo, da economia 
solidária e do extrativismo sustentável;

 Constituição de itinerários 
formativos, que facilitem a sequência 
dos estudos de jovens e adultos e 
garantam melhores condições para a 
qualificação e inserção no mundo do 
trabalho. Estes itinerários devem 
articular a formação profissional  
desde o ensino fundamental até   
o ensino superior;

 Valorização dos micro e pequenos 
empreendedores, com políticas de 
capacitação e microcrédito;

 Apoio às incubadoras de 
empresas e microempresas;

 Apoio a consórcios de empresas, 
microempresas, empresas familiares, 
terceiro setor e empreendedores;

 Integração do setor informal da 
economia ao processo de 
desenvolvimento, com apoio a redes 
comunitárias de produção e 
comercialização, cooperativas e 
outras formas de economia solidária; 

 Desenvolvimento de atividades de 
extensão rural em municípios com 
vocação agrícola;

 Incentivo à agricultura 
sustentável por meio do acesso ao 
crédito e a tecnologias sustentáveis, 
desde a produção até a 
comercialização;

 Incentivo à compra de produtos 
de agricultores familiares, exemplo de 
inclusão produtiva rural;

 Estimulo à preservação, 
recuperação e conservação dos 
recursos naturais, redução do 
desmatamento. Prever incentivos e 
retribuições aos serviços ambientais;

 Implementação de políticas 
redistributivas de renda, tais como 
Bolsa Família, Bolsa Trabalho, Bolsa 



35

Verde e outras, articuladas às demais 
políticas sociais;

 Implantação do Plano Brasil sem 
Miséria, de superação da extrema 
pobreza e políticas de segurança 
alimentar e nutricional;

 Implementação da Busca Ativa de 
pessoas e famílias, em especial as que 
estão em situação de pobreza extrema, 
com direito a programas sociais, mas 
ainda não atendidas, incluindo-as no 
Cadastro Único para Programas Sociais;

 Implantação e manutenção das 
estradas vicinais;

 Sedimentação de estrutura  
logística para o escoamento e 
comercialização da produção agrícola  
ou industrial local, com meios de 
armazenagem e transporte;

 Apoio a programas de geração de 
emprego e renda, sob responsabilidade 
da prefeitura ou em parceria com outros 
governos, instituições sociais, 
universidades, sindicatos, SEBRAE etc.;

 Promoção do trabalho decente: 
transição justa requer políticas ativas de 
mercado de trabalho, proteção social e 
garantia de educação profissional;

 Implementação do plano de 
desenvolvimento local, articulado ao 
Plano Diretor do município;

 Apoio e fortalecimento dos 
Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento do Meio Ambiente 
(CODEMAs);

 Impulso à difusão tecnológica e 
apoio à inovação e à absorção de 
novas tecnologias para o 
desenvolvimento como referência 
Universidades Federais e Institutos 
Federais de Educação;

 A implantação ou 
aperfeiçoamento de arranjos 
produtivos que favoreçam a 
cooperação e integração de áreas 
produtivas afins.

EIxO 2:
PARTICIPAçãO 
POPuLAR CIdAdã E 
CONTROLE SOCIAL

Participação popular cidadã e 
controle social são conquistas 
obtidas a partir de demandas dos 
movimentos sociais e outros setores 
da sociedade organizados em torno da 
luta por direitos e melhores condições 
de vida. A Constituição Federal de 
1988, marco destas conquistas 
democráticas, estabelece os princípios 
de participação da sociedade na 
elaboração, gestão e controle social 
das políticas públicas. É importante 
lembrar que antes de 1988, o Estado 

brasileiro exercia medidas de controle 
sobre a sociedade, mas não existiam 
instrumentos que permitissem à 
sociedade controlar as ações do Estado. 
Desde as primeiras experiências de 
governos municipais pelo PT (em 1982), 
as gestões petistas são reconhecidas 
por implementarem canais 
institucionais8 de participação popular, 
criando o que se convencionou chamar 
“modo petista de governar”, 
introduzindo novas formas de relação 
entre governo e sociedade ao adotar a 
prática de diálogo com os movimentos 
sociais, historicamente excluídos  
pelos governos dos processos de 
tomada de decisões. 

Com o passar dos anos e o 
acirramento da luta política, o uso 
indiscriminado do termo “participação” 
por diferentes partidos e governos exige 
que ele seja qualificado à luz dos 
contextos e demandas políticas e 
sociais. A incorporação da participação 
no discurso de quase todos os projetos 
e partidos políticos faz com que o termo 
tenha os mais variados significados: 
desde a presença numa concentração 
de cunho político, o preenchimento de 
formulários de avaliação, uma reunião, 

8. Canais institucionais ou mecanismos institucionais são 
aqueles reconhecidos e normatizados pelos poderes 
públicos, por exemplo os conselhos e conferências.  
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processos de terceirização de serviços 
públicos, até o ato de interferir 
objetivamente nos processos de  
decisão sobre ações de governos. 

Para nós, o que significa 
“participação cidadã” e quais 
compromissos implica?

O conceito mais comum do termo, 
utilizado até meados da década de 
1990, inclusive no PT, foi 
majoritariamente participação popular, 
designando o envolvimento de atores 
ligados a segmentos e movimentos 
sociais tradicionalmente marginalizados, 
que reivindicavam sua inclusão nos 
processos políticos e sociais. Isto 
porque os canais de participação 
existentes antes da Constituição Federal 
de 88 (CF88), além de serem apenas 
consultivos, eram compostos por 
pessoas consideradas de “notório saber” 
indicadas pelos governantes,    
os “notáveis”9.  

Historicamente, os espaços de poder 
e tomada de decisões foram 
hegemonizados por representantes das 
elites, que sempre negaram a existência 
de conflito de interesses na sociedade. 
Para estes setores, a “participação” 
significa uma retórica acionada para 
ocultar as contradições sociais e 
privilegiar seus interesses. O termo 
participação cidadã inclui e alarga a 

noção de participação popular. Ele 
pretende evidenciar que todos os atores 
sociais devem ser considerados nas 
ações públicas, sejam eles 
tradicionalmente marginalizados ou não, 
explicitando os conflitos a serem 
enfrentados. Deve-se ressaltar que os 
setores marginalizados e excluídos 
merecem atenção especial para 
estimular e garantir sua efetiva 
participação nos processos sociais e 
políticos. E, cabe lembrar, as mulheres  
e a população negra são os setores  
mais atingidos pelas discriminações   
e preconceitos. 

Portanto, o Plano  de Governo da 
gestão democrática e popular deve 
assumir como pressupostos que:

 A participação cidadã e o controle 
social são poderosos instrumentos para 
superar a tradição clientelista e 
assistencialista que permeia a cultura 
política brasileira, responsável pela 
reprodução dos privilégios de poucos 
em detrimento dos interesses da maioria 
da população. 

 O exercício da participação cidadã 
e do controle social favorece a 
constituição de uma cultura democrática 
baseada em direitos e, por isso, esses 
instrumentos são considerados 
fundamentais para a construção de uma 
esfera pública democrática, na qual 

possam ser associados direitos e 
responsabilidades dos cidadãos e 
cidadãs à ação qualificada dos setores 
do poder público no Legislativo, no 
Executivo e no Judiciário. 

 A esfera pública democrática 
constitui espaços de explicitação e 
negociação de conflitos, uma vez que os 
interesses dos diversos atores e 
segmentos sociais que dela tomam 
parte não são consensuais e 
harmônicos. Os conflitos fazem parte da 
convivência democrática e alimentam o 
debate de ideias, resultando na 
negociação  de propostas. Por isso, a 
“esfera pública” demanda a existência 
de regras10 democráticas explícitas que 
orientem a participação efetiva e 
isonômica11 de todos os cidadãos e 
cidadãs no processo de discussão de 
seus interesses. Isso vale tanto para as 
iniciativas de setores da sociedade 
(movimentos e entidades sociais, 
iniciativa privada, ONGs) como  
para aquelas sob responsabilidade   
dos governos.

 As regras que caracterizam a 
constituição da esfera pública 
democrática podem ser decididas em 
comum acordo entre seus componentes, 
mas devem partir de um patamar básico 
de entendimentos sobre a convivência de 
interesses distintos ou em conflito. 
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Observando a experiência de 
governos, mesmo diferentes em suas 
práticas, podemos identificar 
algumas condições básicas para 
implementar políticas de 
participação cidadã:

1 – Existência de canais de 
participação, institucionalizados ou não, 
tais como conselhos, comitês, fóruns, 
orçamento participativo e planejamento 
participativo dos municípios, que devem 
ser respeitados e apoiados em suas 
decisões e atribuições;

2 – Conselhos e comissões têm 
tempo de mandato definido para seus 
integrantes e muitos deles têm 
legislação própria. É preciso respeitar 
esses mandatos, mesmo que seja para 
negociar mudanças necessárias. 

3 – As informações necessárias devem 
ser explícitas, inteligíveis e devem ser 
disponibilizadas durante todo o processo. 
A manutenção dos privilégios no acesso 
às informações reduz a possibilidade da 
participação cidadã, o que pode ser 
provocado pelo uso de linguagem pouco 
compreensível, o atendimento a 
demandas e interesses privados ou 
pessoais e pela falta de democratização 
dos meios de comunicação (jornal, rádio, 
internet etc.). 

4 – No âmbito interno dos governos, 
a participação informada e qualificada 

de todos os seus agentes, toda a 
equipe de governo (decisores por 
representação popular ou delegação, 
assessores, operadores de políticas, 
agentes públicos) garante planejamento 
e execução coerentes com diretrizes e 
mecanismos publicamente 
compromissados.

5 – O compartilhamento de poder 
entre governo e sociedade na tomada 
de decisões sobre os assuntos em 
discussão. O governo tem obrigação de 
explicitar seus projetos e interesses, e 
em casos específicos, deve defender o 
seu programa de governo (que tem 
legitimidade na representação pelo 
voto), pois o governo é ator central   
do processo participativo e não mero 
porta-voz dos interesses difusos  
na sociedade.   

6 – A participação popular e cidadã 
tem que vir acompanhada de 
mecanismos de controle social, ou seja, 
o monitoramento, pela sociedade – 
preferencialmente organizada e 
institucionalmente reconhecida –, dos 
processos políticos, administrativos e 
financeiros da gestão pública, 
especialmente das políticas públicas, 
desde sua elaboração, passando pela 
execução, avaliação e replanejamento. 
Trata-se de fortalecer, ao mesmo tempo, 
o papel do Estado e da sociedade.

 A Constituição Brasileira, as 
constituições estaduais e leis orgânicas 
municipais já estabelecem, desde 1988, 
direitos e instrumentos institucionais de 
participação e controle social, tais como 
plebiscito, referendum, conselhos, 
comitês, conferências municipais e 
nacionais, orçamento participativo etc. 
Portanto, cabe aos governos 
democráticos implementar os 
instrumentos institucionais de 
participação previstos nas legislações, 
respeitando as organizações existentes 
no município e estimulando que mais 
pessoas  se envolvam nos   
processos decisórios.

9. Mesmo durante a ditadura militar existiam os conselhos 
comunitários, formados por personalidades e autoridades 
indicadas pelos governantes, tais como delegados 
de polícia, representantes do corpo de bombeiros ou 
lideranças da comunidade, desde que gozassem da 
confiança do governo.   

10. Segundo Raquel Raichelis, a esfera pública 
democrática deve prever: 1 - a possibilidade de 
participação da diversidade de atores sociais 
organizados em torno de suas demandas específicas e 
tradicionalmente excluídos dos processos de tomada 
de decisões; 2 -  transparência das ações promovidas 
por todos os envolvidos, sejam da sociedade civil ou 
dos poderes públicos; 3 - possibilidade de realizar 
controle social sobre os processos em discussão; 4 - a 
representação de interesses e projetos coletivos que 
reflitam a diversidade dos interesses presentes na 
sociedade; 5 - a conformação de uma cultura pública que 
se contraponha às práticas fisiológicas e patrimonialistas, 
favorecendo a cultura dos direitos.

11. Significa dizer que todas e todos participantes estarão 
sujeitos às mesmas regras e parâmetros orientadores dos 
processos de discussão e tomada de decisões.



Caderno o Modo Petista de Governar 
e de atuação ParlaMentar

38

 A diversificação dos canais de 
participação começa a incluir na pauta 
do dia a criação de “sistema de 
participação”, que consiste em criar 
mecanismos de articulação e sinergia 
entre todos os canais de participação 
popular e cidadã, com a perspectiva de 
potencializar os esforços investidos na 
democratização da gestão e no controle 
social e dar passos concretos na 
consolidação de uma cultura 
democrática e transformadora da vida 
pública. O sistema de participação, 
poderá  resgatar o papel das 
Conferências e dos Planos deliberados 
nas três esferas de gestão, 
reconhecendo-os como importantes 
referências para orientar a relação dos 
gestores com os conselhos.     

Para que a participação cidadã e  
o controle social sejam efetivos   
e constituam esferas públicas 
democráticas, é preciso:

 Fortalecer os canais existentes   
de participação e controle social de 
políticas públicas, tais como conselhos, 
comitês, comissões, fóruns, audiências, 
conferências, consórcios e outras, 
institucionalizados ou não, oferecendo 
infraestrutura e condições    
de funcionamento; 

 Promover os encaminhamentos 
necessários à implementação dos 

conteúdos consolidados nos Planos 
Nacionais, Estaduais e Municipais, 
elaborados nas respectivas conferências 
e demais instâncias de participação;   

 Estimular a articulação entre os 
diversos canais institucionais de 
participação, como os conselhos 
setoriais e o orçamento participativo, 
buscando superar a segmentação e 
setorialização das políticas sociais;

 Fomentar e constituir espaços de 
participação para que estes sejam 
compreendidos como processos e não 
como eventos, diretamente  vinculados à 
forma de governo e de organização da 
sociedade. Esses espaços devem existir 
nos diferentes processos de planejamento 
das políticas de desenvolvimento da 
cidade. Isso significa que devem ser 
assegurados no Plano de Governo;

 Criar condições para o exercício da 
participação, tais como acesso à 
informação e aos meios de comunicação, 
uso das tecnologias de informação e 
comunicação, adequação de horários e 
locais de reuniões e serviços públicos, 
divulgação dos procedimentos e das 
regras de participação, sempre 
considerando a cultura local, a 
diversidade de agentes e o uso de 
diferentes linguagens (incluindo braile e 
Libras – Língua Brasileira de Sinais), de 
forma a motivar a participação);

 Promover atividades de formação 
sobre as políticas sociais, o 
funcionamento da administração 
pública, o papel dos canais de 
participação e a importância da gestão 
democrática;

 Implementar ações de 
fortalecimento das instituições e grupos 
da sociedade12  , contribuindo para 
estabelecer relações entre governo e 
sociedade e para estimular o 
desenvolvimento de novos agentes 
sociais, de forma democrática e 
duradoura, promovendo uma cultura de 
participação e defesa de direitos;

 Utilizar recursos, técnicas e 
metodologias que possibilitem e 
facilitem o entendimento, a 
comunicação e a expressão de ideias, 
sugestões e propostas nos espaços 
criados pelo poder público. Para isso, as 
atividades devem ser planejadas com 
antecedência, providenciando a 
organização das informações para que 
possam ser apresentadas de forma clara, 
com recursos de visualização e, quando 
possível, utilizar a linguagem de teatro, 
projeção de filmes e outras estratégias 
capazes de tornar as atividades  
mais agradáveis;

 Não desconsiderar o analfabetismo 
funcional, isto é, a incapacidade de 
algumas  pessoas entenderem e 
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interpretarem textos, de se expressarem 
razoavelmente por escrito, de usarem 
suficientemente a leitura e a escrita.  
Neste sentido, é fundamental apoiar as 
iniciativas da área da Educação, 
diligenciando esforços para a superação 
do analfabetismo, inclusive das  
pessoas identificadas nos processos   
de participação. 

 Reconhecer o Legislativo como um 
poder autônomo, com o qual o Poder 
Executivo deve se relacionar, bem como 
estimular os vereadores e as vereadoras  
a acompanhar e dialogar com os 
debates e decisões promovidos nos 
canais de participação.

 As decisões do governo devem 
levar em consideração o diálogo 
estabelecido nos canais institucionais de 
participação e a articulação deles com 
os canais próprios de expressão   
da sociedade.

 Promover campanhas educativas 
sobre o papel dos governantes (a 
diferença das responsabilidades dos 
governos federal, estadual e municipal; o 
papel do vereador e da vereadora, 
deputados e deputadas estaduais e 
federais; as instâncias de apelação pela 
ordem: o responsável direto pelo serviço, 
a ouvidoria, o Ministério Público etc.).

 Governar com participação e 
investir na mudança cultural e na 

capacitação dos agentes institucionais 
(administradores públicos, agentes 
públicos, parceiros) são 
responsabilidades de todas as áreas do 
governo e não apenas de um 
departamento, secretaria, 
coordenadoria ou de algum projeto 
como o Orçamento Participativo. Essa 
deve ser uma diretriz e prática de toda 
a equipe de governo.

 A participação cidadã e o controle 
social contribuem com as iniciativas de 
modernização administrativa, ao 
mesmo tempo que  a modernização 
favorece a participação e o controle 
social. Portanto, a participação cidadã e 
a modernização administrativa são 
essenciais à gestão democrática.

Participação e 
governabilidade ampliada

Para um governo voltado para a 
transformação da sociedade, a 
participação cidadã, além de ética e 
politicamente justa, favorece a 
implementação do Programa e do Plano 
de Governo. Isto porque reforça a 
correlação de forças em favor da 
mudança, ampliando o conjunto de 
sujeitos que podem garantir a 
governabilidade. Ou seja, assegura que 
todos os setores ampliem o  

conhecimento sobre os conflitos e as 
informações de governo e também 
sobre a ação dos demais setores 
políticos e sociais que concorrem para a 
vida do município. 

Com participação cidadã há maior 
possibilidade de construção da 
governabilidade ampliada (não restrita 
às negociações com os agentes 
tradicionais), pois contribui para formar 
opinião e aglutinar forças em torno de 
projetos do governo. Se os projetos são 
bons, respeitados e apoiados por 
diferentes sujeitos sociais, o governo 
tem muito mais força para negociar 
com o Legislativo e os demais  
setores sociais.

Isso é muito importante porque, numa 
sociedade democrática, o Executivo 
(governo) é apenas uma parte do poder. 
O Estado Democrático brasileiro é 
formado pelos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, independentes 
entre si. E há ainda os poderes não 
institucionalizados dos vários segmentos 
sociais: empresariado, sindicatos, 
movimentos de base etc. No entanto, 
não existe igualdade na distribuição do 
poder entre estes segmentos. 
Historicamente, os setores com maior 

12. Tais como orientações para criação e gestão de 
entidades e associações, apoio a encontros e conferências 
de grupos sociais ou sindicais, fóruns populares etc. 
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poder econômico elegem representantes 
dos seus interesses nas três esferas do 
Poder Público, permitindo influenciar os 
processos de decisão e deter importante 
parcela de poder político.  

Portanto, além de possibilitar o 
encontro de melhores soluções para os 
problemas da população, a 
participação cidadã também fortalece a 
concretização do programa de governo 
e do modo petista de governar. Mesmo 
o Governo13 tendo capacidade e 
acúmulo técnicos e políticos para 
formular as políticas públicas, a 
elaboração terá maior legitimidade se 
incorporar a sociedade no processo, 
graças ao diálogo permanente sobre 
sua realidade e à visibilidade conferida 
aos diferentes interesses em disputa.

O PT reconhece que a sociedade tem 
o direito de participar ativamente 
assumindo suas responsabilidades na 
construção de uma gestão ética, 
democrática e eficiente. Por isso sempre 
investiu na ampliação dos espaços de 
participação cidadã, pois a sociedade se 
reconhece naquilo que ajudou a 
construir. Assim, os governos do PT 
devem estimular e apoiar iniciativas de 
organização e mobilização da sociedade 
civil, sempre respeitando a independência 
dos movimentos sociais, pois é por meio 
do diálogo, sem temer ou escamotear os 

conflitos, que se disputa a hegemonia e 
se conquistam novos adeptos ao nosso 
projeto político.

EIxO 3: 
POLÍTICAS SOCIAIS E A 
AFIRMAçãO dE dIREITOS

Políticas sociais são um conjunto 
de concepções, objetivos e ações  de 
governo, realizadas em áreas específicas 
voltadas ao atendimento de 
necessidades sociais em diversos 
campos. Fazem parte das 
responsabilidades do governo e são 
regidas por legislações, diretrizes 
conceituais, normas técnico-operativas, 
planejamento, avaliação e provisão 
orçamentária. As políticas sociais devem 
ter perenidade, continuidade e devem 
ser articuladas com as demais políticas 
de governo. A exemplo do que tem 
ocorrido com os governos Lula e Dilma. 

Neste eixo, englobam-se as políticas 
públicas de educação, saúde,  
assistência social, transferência e 
redistribuição de renda, direitos 
humanos, abastecimento e segurança 
alimentar, geração de trabalho e renda, 
segurança pública, cultura, lazer, 
esporte, políticas agrária e agropecuária, 
meio ambiente, inclusão digital,  

13. É necessário fazer a distinção entre “Estado”, “governo” 
e “máquina pública”. Estado é a expressão que denomina 
a forma de organização da sociedade moderna em 
um país; o Governo é formado pela equipe indicada 
por quem é eleito democraticamente a cada período; 
máquina pública corresponde ao conjunto de estruturas, 
recursos humanos e instrumentos que são mantidos com 
recursos públicos, administrados pelo governo e devem 
estar a serviço do atendimento aos interesses públicos.

ações afirmativas, visando à igualdade 
de gênero, étnico-racial e a liberdade de 
orientação sexual e religiosa.

Essas políticas dizem respeito 
diretamente à concretização de 
direitos sociais e são tensionadas pelo 
conflito de interesses em disputa na 
sociedade. Por isso, apesar dos aspectos 
específicos de cada política social, é 
preciso explicitar seus vínculos com o 
projeto global de sociedade e o padrão 
de responsabilidade e compromisso 
com a justiça social que o PT defende.

Os direitos se concretizam com a 
implementação das políticas sociais e, 
para tanto, esta intenção deve estar 
claramente definida no Plano de 
Governo e nas propostas para a gestão 
municipal petista.  

No Brasil, o surgimento das políticas 
sociais foi marcado pelo conflito entre 
os setores representantes de interesses 
dos trabalhadores e representantes de 
interesses das elites nacionais. 

O Estado brasileiro, constituído como 
meio de internalizar os centros de 
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 Prevenção da Corrupção: Além de 
fiscalizar e detectar fraudes em relação ao 
uso do dinheiro público federal, a 
Controladoria Geral da União (CGU) é ainda 
responsável por desenvolver mecanismos 
de prevenção à corrupção com o objetivo 
não apenas de detectar sua ocorrência, mas 
também com vistas a antecipar-se a ela. 
Essa atividade é exercida por meio da sua 
Secretaria de Prevenção da Corrupção e 
Informações Estratégicas (SPCI). Além disso, 
a CGU desenvolve ações que visam a 
promover estudos e estimular a produção 
de conhecimento sobre o fenômeno da 
corrupção, por meio de iniciativas, como: 

 Biblioteca Virtual sobre Corrupção 
 Celebração de Acordos de 

Cooperação com Universidades
 Concurso de Desenho e Redação da 

CGU
 Concurso de Monografias
 Debates Acadêmicos
 Escola Virtual
 Revista da CGU
 Observatório da Despesa Pública: 

unidade permanente da CGU voltada à 
aplicação de metodologia científica, 
apoiada em tecnologia da informação  
de ponta, para a produção de 
informações que visam a subsidiar e a 
acelerar a tomada de decisões 
estratégicas, por meio do 
monitoramento dos gastos públicos.

 Controladoria Geral da União (CGU) é o 
órgão do Governo Federal responsável por 
assistir direta e imediatamente ao Presidente 
da República quanto aos assuntos que, no 
âmbito do Poder Executivo, sejam relativos 
à defesa do patrimônio público e ao 
incremento da transparência da gestão, por 
meio das atividades de controle interno, 
auditoria pública, correição, prevenção e 
combate à corrupção e ouvidoria. Os 
programas da CGU, embora voltados 
primordialmente ao Executivo federal, 
envolvem a vida dos Estados e municípios e 
são também referência para os casos em 
que se pretenda implantar, em distintas 
esferas de governo, instrumentos eficientes 
de controle social.

Exemplos de ações da CGU:
 Controle Interno: À Secretaria 

Federal de Controle Interno (SFC) cabe 
avaliar a execução de programas de 
governo, comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados, quanto a eficácia e eficiência, 
da gestão dos administradores públicos 
federais, exercer o controle das operações 
de crédito e, também, exercer atividades de 
apoio ao controle externo. As atividades 
desenvolvidas estão divididas em quatro 
eixos de atividades: Avaliação da Execução 
de Programas de Governo; Avaliação da 
Gestão dos Administradores; Ações 
Investigativas; e Orientação Preventiva aos 
Gestores Públicos.

 Controle Social: O Estado deve 
aperfeiçoar e fortalecer continuamente os 
seus mecanismos de prevenção e combate 
à corrupção. No Brasil, devido às suas 
dimensões e à complexidade político-social 
dos mais de cinco mil municípios existentes, 
é indispensável o fomento permanente à 
participação social, a fim de que os cidadãos 
assumam o controle dos gastos públicos e a 
condição de coautores da gestão pública. 
Diante disso, a Controladoria Geral da União 
(CGU) vem trabalhando em diversas 
iniciativas que visam o fomento ao controle 
social, dentre as quais, destacam-se:

 1ª Conferência Nacional sobre 
Transparência e Controle Social 
(Consocial)

 Fortalecimento da Gestão
 Olho Vivo no Dinheiro Público
 Um por Todos e Todos por Um - Pela 
Ética e Cidadania

 Integridade no Serviço Público: 
Baseado no conceito de “sistema de 
integridade”, entendido como uma 
conjunção de arranjos institucionais, 
gerenciamento, controle e regulamentações 
que objetivam promover a integridade, a 
transparência e a redução do risco de 
atitudes que violam princípios éticos, a CGU 
elaborou programas como: Avaliação do 
Sistema de Integridade da Administração 
Pública Federal e Mapeamento de Situação 
de Riscos à Corrupção.
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 Transparência Pública. A CGU 
disponibiliza o “Portal da Transparência” 
(www.portaltransparencia.gov.br) para 
que o cidadão possa acompanhar e 
fiscalizar a utilização dos recursos públicos. 
Por meio do portal, é possível obter dados 
sobre: 

 Gastos do Governo Federal e de 
estados e municípios (para essas 
unidades federadas, o Portal oferece 
os links de acesso)

 Transferências de recursos a estados 
e municípios 

 Convênios com pessoas físicas, 
jurídicas ou entes governamentais 

 Previsão e arrecadação de receitas 
 Servidores do Governo Federal.

Além disso, no Portal, podem ser 
encontrados, (no endereço: www3.
transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/ 
seleciona.jsf ), links de outros órgãos e 
entidades que disponibilizam Páginas de 
Transparência Pública.

 Lei de Acesso à Informação. A Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
ampliou expressivamente as 
possibilidades de acesso à informação de 
órgãos públicos. Pela lei, as informações 
referentes à atividade do Estado são 
públicas, salvo exceções expressas na 
legislação. A publicidade passou a ser 
regra e o sigilo, a exceção. “São seus 
objetivos, portanto, fomentar o 

desenvolvimento de uma cultura de 
transparência e o controle social na 
administração pública. Para isso, a 
divulgação de informações de interesse 
público ganha procedimentos, a fim de 
facilitar e agilizar o acesso por qualquer 
pessoa, inclusive com o uso da tecnologia 
da informação1. 

De acordo com o art. 45 da Lei nº 
12.527/2011, compete aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios criar 
legislação própria para, obedecidas as 
normas gerais estabelecidas na LAI, 
definir regras específicas para a sua 
aplicação plena em âmbito local. Essas 
regras preveem a criação de Serviços de 
Informação ao Cidadão (SIC), definem 
instâncias decisórias para recursos, bem 
como prazos e procedimentos para o 
envio de respostas. A lei levou à 
construção dos conceitos de 
transparência ativa e passiva. A primeira 
diz respeito à divulgação, por iniciativa 
do governo, do maior número possível 
de informações. A transparência passiva, 
ao contrário, configura-se quando o 
Poder Público dá acesso a uma 
determinada informação a partir de uma 
solicitação específica da sociedade.  
Com o acesso prévio à informação, a 
chamada transparência ativa,    
o cidadão não precisa se dirigir a órgãos 
e entidades públicas, gerando  

benefícios tanto para ele quanto 
economia de tempo e recursos para   
a Administração.

A transparência é um elemento 
importante para induzir a participação 
social, contribuindo, inclusive, para 
alimentar a gestão municipal de 
informações necessárias à melhoria da 
gestão. No que tange à transparência das 
transferências federais para os municípios, 
o Decreto nº 7.507 de 27 de junho de 
2011, disciplina a movimentação dos 
recursos da saúde e da educação regidos 
pelas normas : Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, Lei nº 10.880, de 9 de 
junho de 2004, Lei nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007, Lei nº 11.692, de 10 de 
junho de 2008 e Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009. Esse ordenamento 
estabelece que a movimentação de 
recursos e os pagamentos aos credores se 
darão exclusivamente por meio eletrônico, 
tendo seus dados disponibilizados na 
internet, fortalecendo o controle social e 
fomentando a participação popular no 
acompanhamento dos recursos.2   

1. Cartilha de Orientação ao Cidadão da Câmara Federal. 
Endereço eletrônico: http://www2.camara.leg.br/
transparencia/lei-de-acesso-a-informacao/cartilha-do-
cidadao-lei-de-acesso-a-informacao. 

2. O item “A Controladoria Geral da União e seus 
instrumentos de transparência pública e controle social 
“é baseado ou tem trechos reproduzidos a partir das 
informações contidas no site: www.cgu.gov.br.
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decisão política no País e 
institucionalizar a hegemonia das elites 
nativas, sempre foi marcado pela 
confusão entre o público e o privado.

As heranças do patrimonialismo e 
da escravidão foram determinantes 
para conferir às políticas sociais um 
viés clientelista e paternalista, bem 
como para a naturalização dos 
privilégios das elites, em detrimento da 
concretização dos direitos e da 
construção de uma cultura de respeito 
aos direitos sociais e humanos.

Na direção contrária a esta 
história, o PT nasceu dos processos 
de organização da sociedade na luta 
pela democratização do País e pela 
conquista e garantia de direitos. Os 
movimentos sociais que deram 
origem ao PT, além das bandeiras de 
luta pela democracia, da luta por 
salários justos, por distribuição de 
renda e pela reforma agrária, 
pressionavam os governos locais por 
melhorias na qualidade dos serviços 
prestados à população, tais como 
saúde, educação, creches, moradia, 
transporte coletivo e outros. A 
experiência de luta por estas 
reivindicações foram o ponto de 
partida para muitas das propostas 
levadas à Assembleia Nacional 
Constituinte na qual, como já 

dissemos, a atuação do PT, juntamente 
com outros partidos de esquerda e em 
estreita relação com os movimentos 
sociais, conquistou importantes avanços 
em relação à garantia de direitos sociais, 
bem como em relação à democratização 
das políticas sociais.

As formulações e propostas 
elaboradas pelo PT se constituíram em 
referência para elaboração dos 
programas e para as primeiras 
experiências de governos petistas nos 
municípios. Os primeiros governos 
democrático-populares logo 
demonstraram as diferenças em relação 
aos governos conservadores, no 
conteúdo, na forma de elaborar e levar 
a efeito as políticas sociais, o que 
conduziu ao reconhecimento e apoio 
da sociedade em muitos lugares no 
Brasil e no exterior. Tal diferencial  
dos governos petistas só foi possível 
pelo seu enraizamento e compromisso 
com as lutas e reivindicações históricas 
dos movimentos sociais que  
permitiram a formulação e 
aperfeiçoamento de políticas 
comprometidas com esses setores.

Para o PT, as políticas sociais 
envolvem diferentes graus de 
responsabilidades a serem assumidos 
pelos governos e pela sociedade, sem 
perder de vista a primazia do Estado na 

condução da sua implantação.   
Por serem tais políticas expressão de 
direitos, devem ser implementadas de 
forma democrática e planejada, visando 
contribuir para o enfrentamento da 
exclusão e das desigualdades sociais, 
para que a participação popular e  
cidadã e o controle social se efetivem e, 
ainda, para impulsionar o 
desenvolvimento sustentável.

Premissas comuns que 
devem orientar o programa 
de governo na área 
das políticas sociais

1. Um estado local forte para 
realizar o planejamento e 
gestão das políticas 
O PT assegurou, em suas experiências 

de governo, a primazia do Estado na 
condução das políticas públicas. 

Os governos do presidente Lula e da 
presidenta Dilma não apenas se 
beneficiaram do conhecimento 
acumulado com as experiências de 
gestões petistas nos municípios e 
estados, como têm aprofundado e 
ampliado a qualidade e o alcance das 
políticas sociais e construído políticas 
em todas as áreas, com a sociedade e 
os outros níveis de governo, a partir 
dessa perspectiva. 
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 As ações promovidas pelo governo 
federal demonstram aquilo que o PT tem 
defendido, desde sua criação: é possível 
governar o País fortalecendo o Estado 
para impulsionar o desenvolvimento 
sustentável, a igualdade social e a 
participação popular e cidadã. 

A política de combate à extrema 
pobreza e à desigualdade no Brasil que 
está sendo realizada pelo governo da 
presidenta Dilma, por meio do Plano 
Brasil Sem Miséria, requer que o poder 
público continue a localizar as  pessoas 
em situação de extrema pobreza nas 
áreas urbanas e rurais e vá até elas para 
desenvolver políticas articuladas, 
voltadas à superação dessa condição e à 
emancipação social e cultural.   
Esta é uma tarefa primordial para os 
governos municipais.

 A elaboração do Mapa da Extrema 
Pobreza e do Mapa Nacional de 
Oportunidades, pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, exigirá um intenso trabalho de 
parceria entre governo municipal, 
estadual e federal. Os profissionais das 
áreas sociais nas prefeituras devem ser 
orientados a realizar a busca ativa, ir até 
o cidadão e a cidadã que não têm 
condições sociais de demandar seus 
direitos no campo e nas áreas urbanas. 
Nossos prefeitos e prefeitas devem 

demonstrar que os municípios têm um 
grande trabalho a realizar.

 A produção e a articulação de 
informações sobre as necessidades e 
atendimento das pessoas devem ser 
realizadas para orientar o conjunto das 
políticas públicas no município. 

 Toda política pública social deve ter 
como meta o atendimento a todos os 
cidadãos e cidadãs, respeitando suas 
especificidades e deve ser garantida no 
âmbito municipal, por meio de ações 
executadas pelo poder público ou por 
setores não-governamentais.

 Quando do estabelecimento de 
convênios com entidades da sociedade 
civil, para a realização de programas e 
projetos em uma determinada área, por 
meio de convênios, parcerias ou 
contratação de agentes não-
governamentais para a execução de 
serviços públicos (equipamentos 
sociais e de educação, de saúde etc.), a 
definição de diretrizes, a gestão da 
política pública, financiamento e seus 
resultados, é e deve ser de 
responsabilidade do governo  
municipal, em diálogo e com o  
controle da sociedade. 

 Tornar claro essa diretriz em 
relação às políticas sociais permite 
enfrentar o debate com os partidos 
conservadores que defendem a redução 

das responsabilidades do Estado, 
transferindo para a sociedade recursos 
públicos destinados a executar serviços 
essenciais à população. Esta defesa está 
pautada na concepção de que o Estado 
deve ter um envolvimento mínimo com 
a prestação de serviços devendo, por 
isso, desencadear processos de 
terceirização e as privatizações   
no Brasil14. 

 O processo de gestão deve envolver 
a coordenação de prioridades e ações 
matriciais, isto é, a coordenação de eixos 
ou programas que envolvam mais de uma 
secretaria ou área, sob coordenação 
central e com participação da sociedade.

2. Construção articulada e 
integrada das políticas sociais 
 As políticas sociais15, levadas a efeito 

pelo governo federal, têm sido 
concebidas de forma articulada, como 
se poderá verificar em todas as áreas: 
seja a partir do pacto federativo, seja  
em relação à articulação de vários 
Ministérios ou Secretarias Nacionais.   
O governo da presidenta Dilma mantém 
um Fórum de Superação da Extrema 
Pobreza; um Fórum de Infraestrutura; 
um Fórum de Desenvolvimento 
Econômico; um Fórum de Direitos e 
Cidadania. Em cada um deles, estão 
presentes vários Ministérios.
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O Plano Brasil Sem Miséria, por 
exemplo, prevê ações articuladas em 
todos os municípios. No caso das áreas 
rurais: assistência técnica, com apoio 
das universidades, fomento e sementes, 
com apoio da Embrapa, água para todos 
e acesso aos mercados, por meio do 
Programa de Aquisição de Alimentos. 
No caso das áreas urbanas: qualificação 
de mão de obra, intermediação de mão 
de obra e apoio aos catadores de 
materiais recicláveis.

As ações indicadas envolvem 
políticas de vários ministérios. A 
abordagem matricial aqui indicada deve 
inspirar a abordagem articulada nos 
programas de governo municipais, que 
deve orientar a gestão.

 A implantação das políticas públicas 
sociais deve considerar as necessidades e 
a desigualdade territorial no município e 
devem ser concebidas de maneira 
articulada e integrada no território16 e 
não fragmentadas em função da estrutura 
vertical de cada área (legislação federal, 
vinculações orçamentárias etc.).

  Isso implica distribuição adequada 
de equipamentos e serviços públicos, 
favorecendo exatamente os lugares mais 
desiguais, social e economicamente, e 
provendo soluções para as  
necessidades e demandas de seus 
moradores e moradoras.

  Por isso tudo é fundamental a 
transversalidade17 no planejamento e 
execução das políticas públicas. É 
preciso apontar a necessidade de 
integração e complementaridade 
entre todas as políticas sociais e seus 
planos e programas, potencializando 
equipamentos públicos, recursos 
humanos e gestores para garantir o 
acesso às políticas públicas com 
qualidade. Para tanto, é importante 
também investir na formação e na 
comunicação, visando ampliar o 
conhecimento da sociedade sobre elas.

3. Igualdade com equidade
As diversas faces da heterogeneidade 

e da pluralidade que compõem e 
caracterizam a sociedade brasileira 
abarcam também as diferenças de 
gênero, raça e geracionais, de 
orientação sexual e de capacidades. 
O reconhecimento destas diferenças e 
dos violentos processos de discriminação, 
que dão suporte e aprofundam as 
desigualdades explica e sustenta as 
diversas propostas de políticas sociais 
reparadoras e ações afirmativas 
realizadas por governos petistas.

As ações afirmativas, baseadas na 
Constituição Federal18, são formas de 
incidir na superação de desigualdades 
adotando medidas intencionais, 

14. Para os defensores desta concepção aos que não puderem 
pagar restam as políticas realizadas por ações de voluntariado, 
filantropia e terceirização. Antes da Constituição de 1988 
as pessoas desempregadas, que viviam em condições de 
vulnerabilidade social, eram atendidas por serviços de caráter 
voluntário oferecidos por entidades filantrópicas. Mesmo 
depois da CF88, os governos conservadores continuaram 
transferindo para estas entidades a responsabilidade do 
atendimento aos indivíduos e segmentos sociais mais 
vulneráveis, tornando efetivo o “Estado mínimo”.  

15. As políticas sociais obedecem a leis federais, como o 
Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS), Estatuto das Cidades, Estatuto do Idoso, Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto da Igualdade 
Racial, o Plano Nacional dos Direitos da Mulher (PNPM), o 
Plano Nacional de Políticas de Igualdade Racial (PLANAPIR), 
o Plano Nacional de Direitos Humanos, Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) e Plano Nacional de 
Educação,  dentre outras. Estas leis definem e articulam as 
responsabilidades dos governos federal, estadual e municipal 
na execução das políticas públicas.

16. É importante que os prefeitos e prefeitas, vereadores e 
vereadoras apontem a necessidade de planejamento das 
políticas no lugar onde as pessoas estão. Mesmo no caso de 
políticas voltadas à universalização do atendimento, como é 
o caso da saúde e da educação, é indicado que haja interação 
com equipamentos e políticas da cultura, da assistência social, 
com as políticas de locomoção, urbanização, visando atender 
diferentes segmentos: crianças e jovens, adultos e idosos. 

17. Conforme citado anteriormente, transversalidade das 
políticas públicas significa que  devem ser implementadas  
por diversas áreas do governo para que possam ser efetivadas. 
Exemplo disso são as políticas voltadas à promoção da 
igualdade racial, das mulheres, idosos, pessoas com  
deficiência, juventude, LGBT etc. 

18. É fundamental destacar que a CF reafirma que “todos 
são iguais perante a lei, independente de sexo, raça, credo, 
orientação sexual, origem social”.  

19.  Como exemplo – o Prouni (bolsas para pobres, negros 
e indígenas nas universidades privadas), o Programa Brasil 
Quilombola, o Programa Jovem Aprendiz. 

desenvolvidas pelos órgãos públicos e 
sociedade para enfrentar situações que 
contribuíram, historicamente, para a 
exclusão de grupos sociais19.
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A igualdade entre as pessoas é 
pressuposto básico dos direitos 
humanos fundamentais20, cujos 
avanços nos últimos anos são 
inegáveis. No entanto, a extrema 
concentração de riqueza e a 
desigualdade social, marcas estruturais 
do capitalismo brasileiro, sustentam-se 
também no profundo legado de 
exclusão deixado pela escravidão, que 
durou praticamente 400 anos, e na 
exploração das mulheres. 

Na história do Brasil, a pobreza e a 
miséria são indissociáveis da 
exploração dos negros e das mulheres. 

É importante afirmar que a raça é 
humana e no interior dela existem tipos 
raciais diferentes. E, como uma 
“distorção” ideológica, é quase 
automático que as desigualdades 
raciais não sejam percebidas como 
relacionadas à raça, mas a fatores 
sociais e econômicos. 

Foi por essa compreensão que o 
governo do presidente Lula criou a 
Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPPIR, visando 
desenvolver políticas voltadas à 
superação da discriminação em todas 
as suas manifestações e promoção da 
igualdade racial no Brasil. A presidenta 
Dilma está dando continuidade   
a essa política.

Nossos prefeitos e prefeitas devem 
conhecer, para a elaboração do 
programa: o Estatuto da Igualdade 
Racial, o Plano Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial (PLANAPIR) de 2005 
e as resoluções da II Conferência 
Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial, bem como o conjunto de 
programas desenvolvidos pela SEPPIR: 
Programa Brasil Quilombola; Plano 
Setorial de Qualificação - Trabalho 
Doméstico Cidadão; Plano Setorial de 
Qualificação Afro-descendente; Dia 
Nacional do Samba; A Cor da Cultura; 
Plano Nacional de Implantação da Lei nº 
10.639; Política Nacional de Saúde que 
instituiu a Política Nacional de Saúde 
Integral da População Negra;   
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica.  

No que diz respeito à condição de 
mulheres e homens na sociedade, é 
importante precisar que sexo refere-se 
às diferenças biológicas e gênero às 
diferenças construídas socialmente. Em 
nossa sociedade, tais diferenças têm 
resultado na subalternização das 
mulheres em relação aos homens. 

Assim, as contradições sociais de 
classe e as assimetrias de raça e gênero 
estruturam as desigualdades no País, 
tendo por base profundas hierarquias e 
exclusões, o que requer, quando da 

formulação de políticas, o 
posicionamento crítico frente ao 
patrimonialismo, à escravidão e ao 
patriarcado, como forma de superação 
do machismo e do racismo.

Em relação às desigualdades de 
gênero, o trabalho dos governos do 
presidente Lula e da presidenta Dilma 
tem sido intenso e extenso por meio da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres. 

Também nesse caso, nossos prefeitos 
e prefeitas, vereadores e vereadoras 
devem conhecer a política para a 
promoção da igualdade das mulheres 
expressa no Plano Nacional de Políticas 
para Mulheres e os resultados da III 
Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres. É fundamental também 
conhecer o vasto leque de ações e 
programas que materializam a política 
nacional: Programa Pró-Equidade de 
Gênero; Programa Trabalho e 
Empreendedorismo da Mulher; 
Programa Mulheres Construindo 
Autonomia na Construção Civil; 
Programa Trabalho, Artesanato, Turismo 
e Autonomia das Mulheres; Organização 
Produtiva das Mulheres Rurais; Programa 
Nacional de Documentação da 
Trabalhadora Rural; Programa Mulher e 
Ciência; Gênero e Diversidade na Escola; 
Curso Gestão de Políticas Públicas em 
Gênero e Raça; Política Nacional de 



47

Atenção Integral à Saúde da Mulher; 
Perspectiva da Equidade no Pacto 
Nacional pela Redução da Mortalidade 
Materna e Neo-Natal: Atenção à Saúde 
das Mulheres Negras; Plano de Ação para 
Redução da Incidência e Mortalidade por 
Câncer do Colo de Útero e Mama; Plano 
Integrado de Enfrentamento da 
Feminização da Epidemia de AIDS e 
outras DSTs; Atenção Integral para 
Mulheres e Adolescentes em Situação de 
Violência Doméstica e Sexual; Plataforma 
Mais Mulheres no Poder; Guia de 
Formação Política para as Mulheres de 
Partidos Políticos; Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência Contra as 
Mulheres:  rede de atendimento, acesso  
à Justiça, ações preventivas e garantia    
de direitos.

Por isso, será fundamental 
desenvolver políticas específicas, 
visando combater qualquer forma de 
discriminação para os deficientes, 
homossexuais, jovens e idosos. Como 
apontamos, deve-se levar em conta os 
Planos Nacionais elaborados nas 
Conferências Nacionais, impulsionadas 
e apoiadas pelo governo federal.   
Da mesma forma, no diálogo com   
os conselhos municipais de   
políticas públicas devem ser 
considerados os planos aprovados nas 
Conferências Municipais.

4. Gestão democrática, eficiente  
e com controle social
Os governos petistas criaram e 

implantaram canais e mecanismos de 
participação na gestão das políticas 
sociais, nas fases de elaboração, 
planejamento, execução e avaliação, que 
se tornaram características amplamente 
reconhecidas do modo petista de 
governar. A participação dos setores 
sociais diretamente interessados na 
elaboração e execução das políticas 
sociais contribui para disputar junto à 
sociedade as concepções e valores que 
constroem a cultura de direitos e 
cidadania. Esta não é uma tarefa fácil, 
uma vez que o clientelismo e a 
expectativa de obter privilégios na 
relação com atores públicos é muito 
enraizada em nossa sociedade. Por isso 
mesmo, o programa de governo deve ser 
um instrumento para tornar claras as 
posições e buscar construir hegemonia 
em torno delas.

É muito importante mostrar que a 
interlocução do governo com os diferentes 
segmentos sociais, por meio dos canais de 
participação e do controle social, 
contribuirá para a discussão dos interesses 
em conflito e para a democratização do 
acesso e qualidade das políticas. 

  Para tanto, será preciso dialogar 
com os vários segmentos da sociedade 

em cada área, respeitar e valorizar a 
existência de conselhos e outros 
mecanismos de controle social e  
dotá-los de infraestrutura e recursos 
orçamentários próprios. 

  Além disso, prever mecanismos 
adequados de eleição de conselheiros, 
desenvolver e apoiar processos de 
formação que contribuam para 
qualificar a participação cidadã e o 
controle social. Os conselheiros 
representantes dos governos também 
precisam ser envolvidos nas atividades 
de formação. Essa questão foi 
abordada no Eixo 2.

  Garantir a destinação de recursos 
orçamentários às políticas sociais, 
respeitando os percentuais previstos em 
lei para as finalidades da área.

Os agentes públicos e gestores de 
políticas públicas são potencialmente 
educadores de cidadãos e cidadãs e 
devem participar de programas de 
valorização e aperfeiçoamento, com 
vistas à formação permanente e   
à construção de uma cultura    
de atendimento de qualidade,   
de maneira a tornar o serviço público 
referência de excelência. 

20. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
(1993) trouxe um impulso substantivo, tendo por base 
a formulação sobre universalidade e indivisibilidade dos 
direitos humanos, partindo da interdependência entre as 
áreas civis, políticas e econômicas, sociais e culturais.
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5. Construir e ampliar uma cultura 
de respeito e valorização 
dos direitos sociais e humanos
O PT entende que nenhuma política 

pública deve ser compreendida como 
benemerência, nem mesmo a assistência 
social, à qual, tradicionalmente, ou mais 
diretamente, se atribui essa condição. As 
ações adotadas nos governos do 
presidente Lula e da presidenta Dilma, 
como o programa Bolsa Família, os 
serviços sócio-assistenciais, a rede de 
proteção social, a política de segurança 
alimentar e nutricional e o Plano Brasil Sem 
Miséria se constituem em políticas 
superando ações espetaculares e 
pontuais que marcaram práticas de 
governos anteriores. 

A definição de diretrizes e critérios 
públicos, elaborados e pactuados com 
ampla participação cidadã e expostos 
ao controle social, é uma característica 
que distingue uma política social de 
interesse público dos serviços 
oferecidos pelo mercado e atrelados a 
interesses pessoais e privados. 

  A Política de Assistência Social, 
regulamentada pelo Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS)21 em 2005, 
pelo governo do presidente Lula, é um 
direito de caráter não contributivo e de 
defesa e atenção dos interesses e 
necessidades sociais dos segmentos 

mais empobrecidos da população. A 
política pública de Assistência Social, 
portanto, não é o repositório das 
limitações das demais políticas. Deve ser 
gerida de forma unificada, por 
profissionais qualificados, planejada e 
monitorada, conforme previsto no marco 
regulatório do SUAS, em articulação 
estreita com as demais políticas do 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 

 Vale indicar que os gestores 
públicos, responsáveis pelo 
desenvolvimento das políticas públicas, 
devem ter sempre por foco o cidadão e 
a cidadã, recuperando-se a ideia de que 
o serviço público é um bem a que 
todos e todas têm direito. 

O prefeito e a prefeita, bem como o 
vereador e a vereadora petistas devem 
empenhar-se na promoção do respeito 
aos direitos humanos: direito à 
segurança, à privacidade, ao acesso à 
justiça, à não-discriminação, ao 
tratamento  justo e digno, que diz 
respeito a todos os cidadãos e cidadãs e 
que deve ser assegurado por todas as 
políticas.

6. Construir políticas para as 
crianças e para a juventude
É muito importante a 

implementação de políticas específicas 

para as crianças e para os jovens,  
entendo-os como sujeitos de direitos. 

Partindo do estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), para as crianças, é 
preciso articular, pelo menos, as 
políticas nas áreas de educação, saúde, 
assistência social e cultura. 

Em nível federal, no âmbito do 
Ministério da Saúde, devem ser 
considerados: o Pacto pela Redução da 
Mortalidade Infantil para o Nordeste e a 
Amazônia e os Programas: Criança e 
Aleitamento Materno; Bancos de Leite 
Humano; Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição (PNAN); 
Vacinação; Saúde da Família; Brasil 
Sorridente; Olhar Brasil. 

No âmbito do Ministério da Educação: 
Saúde e Prevenção nas Escolas; 
Proinfância, Política de Inclusão; Caminho 
da Escola; Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar para os Alunos das 
Áreas Rurais; Programa Nacional de 
Alimentação Escolar; Plano de Ações 
Articuladas (PAR); Plano de 
Desenvolvimento Educacional (PDE 
Escola); Mais Educação; Escola Aberta; 
Rede Nacional de Formação Continuada 
dos Professores; Programa Nacional de 
Biblioteca na Escola; Programa Nacional 
do Livro Didático; Programa de 
Informática (Proinfo); Programa Currículo 
em Movimento. Também devem ser 
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desenvolvidas políticas voltadas à 
superação da violência doméstica e nas 
escolas e solução de conflitos sem o uso 
da violência de qualquer espécie.  

No âmbito do Ministério do 
Desenvolvimento Social estão sendo 
desenvolvidos: Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil, Segurança Alimentar 
e Nutricional e o Bolsa Família. 

É fundamental que nossos prefeitos e 
prefeitas implementem programas para 
as crianças em situação de risco e 
vulnerabilidade social.

Para os Jovens, a elaboração do 
programa de governo deve também 
considerar o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as resoluções da   
2ª Conferência Nacional de Juventude. No 
âmbito das políticas desenvolvidas pela 
Secretaria Nacional de Juventude, devem 
ser considerados os seguintes programas: 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
(Projovem); Programa Cultura Viva; 
Programa Segundo Tempo; Praças da 
Juventude; Projeto Rondon; Projeto 
Soldado Cidadão; Programa Nacional de 
Segurança Pública (Pronasci); Pronaf 
Jovem; Juventude e Meio Ambiente; 
Escola Aberta; ProUNi; Reforço às Escolas 
Técnicas e Ampliação das Vagas em 
Universidades Federais; Brasil 
Alfabetizado; Proeja; Programa Nacional 
do Livro Didático para o Ensino Médio; 

Programa Nacional do Livro Didático para 
a Alfabetização de Jovens e Adultos; 
Ampliação do Bolsa Família.

7. Políticas para os Idosos   
É muito importante que os prefeitos e 

as prefeitas do PT implementem 
programas para esse segmento da 
população, que foi tão atingido pelas 
políticas neoliberais no Brasil. 

Partindo do Estatuto do Idoso, 
promulgado durante o governo Lula, é 
fundamental articular os programas 
federais e desenvolver propostas 
específicas para este segmento nos 
municípios. Assim, devem ser 
considerados como ponto de partida: o 
BPC - Benefício de Prestação Continuada 
para Idosos com mais de 65 anos; o 
Programa Saúde do Idoso, visando à 
promoção do envelhecimento ativo e 
saudável; a Carteira do Idoso;   Cartão 
Nacional de Saúde; Farmácia Popular; 
Saúde da Família; SOS Emergências; 
Programas de Prevenção de Doenças 
Reumáticas; diabetes e hipertensão.  

8. Construir Políticas para as 
Pessoas com Deficiência 
O estabelecimento de políticas 

públicas para as pessoas com deficiência 
deve supor a articulação em vários 
campos como condição da cidadania e da 

superação das várias formas de 
preconceito. Os prefeitos e as prefeitas do 
PT devem implementar políticas que 
articulem ações no campo da saúde; 
educação; assistência social; trabalho; 
qualificação e formação profissional   
e acessibilidade. 

Entre as ações desenvolvidas pelos 
governos do presidente Lula e da 
presidenta Dilma, temos: o BPC – 
Benefício de Proteção Continuada; BPC na 
Escola; Plano Nacional dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência Viver Sem Limite.

9. Defesa e garantia do 
Estado Laico
É importante que o prefeito e a 

prefeita, o vereador e a vereadora do PT 
assinalem, no governo e no mandato 
parlamentar, o respeito às convicções e 
aos seguidores de qualquer religião, 
monoteístas ou politeístas, bem como os 
ateus e agnósticos. Trata-se de um direito 
previsto na Constituição Federal. A 
separação e a independência entre 
Estado e instituições religiosas devem ser 
observadas pelos governos e mandatos 
parlamentares petistas.

21.  A partir de um modelo de gestão participativa, o 
SUAS articula os esforços e recursos dos três níveis de 
governo para a execução e o financiamento da Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS), envolvendo 
diretamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, 
estaduais e municipais.
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 10. Cidades Educadoras
A cidade pode ter um papel 

educador na medida que valorize os 
distintos tempos, experiências e 
capacidades das pessoas. O direito à 
cidade implica a existência de 
políticas, espaços e segurança para 
crianças, idosos e pessoas com 
deficiência, para as mulheres e negros, 
implica também que a memória e o 
patrimônio da cidade sejam 
valorizados e preservados. A 
perspectiva de uma cidade educadora22 
implica ir além das necessidades e 
interesses do mercado, assegurando 
as condições para o exercício da 
liberdade e da cidadania plena de 
todas as pessoas.

  
11. Cidade saudável
Todas as políticas públicas 

concorrem para prover a “saúde” do 
cidadão e da cidadã, compreendendo 
que saúde não resulta apenas das 
políticas específicas da área, mas da 
garantia de qualidade de vida (melhores 
condições de habitação, transporte, 
mobilidade, acessibilidade, saneamento 
básico, qualidade ambiental, educação 
formal e não formal, respeito aos 
direitos humanos, à diferença e à 
diversidade, conforme previsto no SUS 
- Sistema Único de Saúde. 

12. Segurança nos municípios 
O Brasil tem hoje um Sistema 

Único de Segurança Pública como 
desdobramento do Plano Nacional de 
Segurança. O SUSP tem como 
objetivo a integração das três esferas 
de governo, visando o 
desenvolvimento de políticas públicas 
de segurança e a prevenção à 
violência. Em todos os estados do 
País, os Gabinetes de Gestão 
Integrada visam à articulação 
interinstitucional, o planejamento 
sistêmico, a reforma das polícias e a 
realização de programas de redução 
da violência.

Na implantação dos programas de 
governo, é preciso promover a 
estruturação e/ou consolidação das 
Secretarias Municipais de Segurança  
e/ou Órgão de Segurança dos 
Consórcios Municipais, visando à 
realização de cursos de capacitação 
de profissionais de segurança e 
gestores municipais; a implementação 
de ações de acesso aos serviços de 
segurança pública e proteção a grupos 
em situação de vulnerabilidade 
(crianças e adolescentes, mulheres, 
idosos etc.); campanhas de entrega 
voluntária de armas; projetos de 
prevenção primária e secundária de 
violência e o compromisso em 

estabelecer convênios com a 
Secretaria Nacional de Segurança, 
visando obter recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Pública para 
as políticas municipais. 

Além disso, o Ministério da Justiça 
está desenvolvendo o Programa 
Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (Pronasci), que articula 
ações sociais e políticas de 
segurança; a reestruturação do 
sistema penitenciário; o combate à 
corrupção policial; e o envolvimento 
da comunidade na prevenção à 
violência. Os prefeitos e as prefeitas, 
vereadores e vereadoras do PT 
devem desenvolver ações inspiradas 
ou articuladas também com esse 
programa. O Pronasci tem 94 ações e 
atinge estados, municípios e 
consórcios municipais. Está voltado 
para a valorização dos profissionais 
de segurança e jovens de 15 a 24 
anos, como indicamos acima. 

Nossos prefeitos e prefeitas, bem 
como os vereadores e vereadoras, 
devem firmar compromisso de 
consolidar em lei, direitos e políticas 
discutidos com a sociedade e ainda 
não institucionalizados. Trata-se de 
assegurar sua continuidade além do 
tempo de governo, consolidando  
políticas de Estado. 
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 EIxO 4:
GESTãO éTICA, 
dEMOCRÁTICA E 
EFICIENTE

O fortalecimento do Estado 
democrático pressupõe enfrentar o 
desafio de instituir um novo modelo  
de gestão da administração pública, em 
seus diversos níveis.

Este modelo deve ter como principais 
diretrizes: ampliar a capacidade gerencial 
e transformar a relação entre Estado e 
Sociedade, visando prestar serviços e 
promover políticas públicas eficazes 
para realidade do município,   
estado e País.

Ampliar a capacidade gerencial 
diz respeito à:

 Garantia da dimensão estratégica 
no planejamento de ação 
governamental, para que o governo 
cumpra os objetivos previstos, metas e 
prazos. Isso deverá ser perseguido por 
meio da institucionalização23 de 
processos de planejamento, 
monitoramento e avaliação da gestão, 
comuns aos diferentes níveis da 
administração e articulados entre si, de 
modo a provocar mudança cultural no 
cotidiano das diversas áreas da 
administração pública.

 Busca de eficácia das políticas 
implementadas – significa atingir os 
resultados esperados, cumprindo as 
diretrizes, metas e compromissos 
assumidos perante o público;

 Busca de eficiência nas ações e 
programas, que significa fazer o 
máximo possível, da melhor forma 
possível e com o menor gasto possível 
de recursos e esforços individuais   
e coletivos;

 Matricialidade da elaboração e 
execução das políticas públicas, 
pensando a coordenação e a execução 
de forma integrada e articulada em 
planos e programas. Cada 
departamento ou secretaria é um 
órgão executor  das políticas 
incorporadas nesse plano ou programa 
governamental e não seu coordenador 
de forma autônoma e desarticulada;

 Profissionalização dos agentes 
públicos e coordenação, com 
estabelecimento de novas formas e 
rotinas de trabalho; desenvolvimento, 
avaliação e valorização de 
competências para o trabalho; 
valorização dos que trabalham e 
inovam, valorização dos executores e 
operadores de políticas públicas.

 Criação de ambiente ético, de 
respeito e de confiança em relação aos 
agentes públicos, propiciando o 

resgate da autoestima, reconhecendo-
os como profissionais que desenvolvem 
um trabalho importante no resgate da 
cidadania plena, possibilitando   
o acesso a bens e serviços públicos;

 Uso intensivo e apropriado das 
tecnologias de informação e 
comunicação para implementar modelos 
de gestão eficientes, eficazes e 
democráticos, com objetivo de facilitar o 
acesso à informação e aos serviços 
públicos, buscando  transparência e 
controle social.

 Integração das políticas setoriais, 
com revisão (ou fortalecimento) da 
estrutura administrativa do governo, dos 
processos e métodos de gestão, 
buscando racionalidade administrativa, 
descentralização de responsabilidades e 
integração das políticas setoriais, 
subordinadas às diretrizes políticas 
comuns a toda a gestão. O governo 
executa políticas públicas por meio de 

22. Tomamos aqui como referência a Carta das Cidades 
Educadoras, aprovada no I Congresso Internacional das 
Cidades Educadoras, em Barcelona, em 1990. Nela, foi 
estabelecido o compromisso com a troca de experiências 
entre as cidades envolvidas, com a melhoria da qualidade 
de vida de suas populações e com o aperfeiçoamento 
da cidadania. Em 1994, este movimento deu origem à 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, no 
Congresso realizado em Bolonha.

23. Institucionalização de uma política ou instância 
governamental significa torná-la formal, por meio de 
portaria, decreto ou legislação, com identificação de suas 
características e formas de funcionamento.
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diversos órgãos e Secretarias.   
O foco dessas políticas é sempre o 
cidadão ou a cidadã, indivíduos que 
precisam ter suas necessidades 
atendidas de maneira articulada e 
integrada e não dispersa.

Uma das formas de integrar essas 
políticas é organizar a estrutura do 
governo por meio de “Agendas de 
Governo” ou por “Programas” ou 
“Núcleos” que articulem os diversos 
setores da administração em torno de 
diretrizes e metas comuns. 

Outra iniciativa pode ser pela  
integração dos diferentes serviços num 
dado território, sob uma coordenação 
comum, conforme as necessidades da 
região; é uma das formas eficazes de 
integração de políticas públicas.

Descentralização administrativa24, 
inclusive do ponto de vista territorial, 
visando melhoria da qualidade de 
atendimento ao cidadão e à cidadã, 
com garantia de respeito às   
diretrizes comuns a toda gestão.  
A descentralização administrativa 
envolve a articulação das políticas 
públicas a partir da referência das 
especificidades territoriais, 
considerando a diversidade 
intraurbana de cada município.    
A necessidade de descentralização 
administrativa deve ser avaliada 

conforme a dimensão territorial de 
cada município, o número total de 
habitantes e sua maior ou menor 
dispersão pelo território.

Transformar a relação 
entre Estado e Sociedade 
implica em:

 Fortalecimento de canais de 
participação e de controle social, com 
manutenção do diálogo com múltiplos 
segmentos sociais, lideranças políticas 
e sociais visando fortalecer a 
participação popular e cidadã, a 
vivência da ética pública e maior  
controle social.

 Estímulo à corresponsabilidade da 
sociedade no financiamento dos 
municípios, pensando coletivamente 
como conseguir os recursos 
orçamentários25 devido ao aumento das 
demandas por políticas públicas. É 
preciso garantir o cumprimento de 
deveres de cidadania (por exemplo, 
pagamento de impostos e taxas), 
dividindo com a sociedade as 
responsabilidades de buscar formas de 
gerar e potencializar recursos públicos 
para garantir vida digna a todos e todas;

 Capacidade de controle público26 dos 
recursos e práticas político-
administrativas no município e em 
outras esferas de governo;

 Atenção para o processo de 
governabilidade (capacidade de 
governar), buscando entender limites, 
possibilidades e correlações de força 
entre as várias instâncias de poder 
(outras esferas do Executivo, 
Legislativo e Judiciário) e a sociedade 
organizada.

 Para o PT, a governabilidade envolve 
negociação em torno de compromissos 
públicos e o Programa de Governo, 
reconhecendo nos aliados e outros 
interlocutores (nem sempre aliados) 
pontos comuns de avanço e de 
compromisso público;

 Superação do sexismo e do 
racismo como uma questão de caráter 
ético – considerando que o racismo e 
o sexismo são condições 
estruturantes27 da desigualdade na 
sociedade brasileira e que, sem sua 
superação, não há sociedade justa, 
democrática e igualitária. O modelo de 
gestão deve pressupor garantia de 
igualdade entre homens e mulheres, 
brancos, negros, pessoas com 
deficiências, indígenas e todos os 
grupos étnicos. 

Para a construção deste modelo 
de gestão, é preciso: 

 Conhecer bem a máquina pública,28 
a realidade local e as políticas públicas em 
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andamento para melhorar seu 
desempenho e melhor utilizar  
seus recursos;

 Investimentos na melhoria e 
aperfeiçoamento dos procedimentos 
com maior impacto na prestação de 
serviço ao cidadão, no ambiente físico 
e comportamental e nos recursos e 
metodologias de trabalho, dentro de 
um projeto e ou programa de 
modernização administrativa.

 Decisão política explícita, no 
sentido de aperfeiçoar a gestão pública, 
que se traduz, na gestão da 
modernização administrativa, como 
ação prioritária, junto às diversas  
áreas envolvidas;

 Destinação de recursos para 
aplicação de ferramentas e 
metodologias de planejamento, 
monitoramento, redefinição de 
processos e rotinas administrativas, 
para implementação e/ou 
aprimoramento do uso da tecnologia 
da informação, capacitação dos 
funcionários e reformas e adequações 
de ambientes físicos.

 Garantir que essa máquina – 
constituída por seus agentes – tenha 
no cidadão e na cidadã o foco central 
de sua atividade. Isso significa que em 
todo o processo de modernização da 
administração pública, o investimento 

em capacitação dos agentes públicos e 
o aperfeiçoamento dos serviços devem 
ser feitos para cumprir objetivos e 
metas de prestar serviço público de 
qualidade ao cidadão e instituir 
mecanismos transparentes e 
democráticos de trabalho, bem como 
de disponibilização do conhecimento, 
informações e serviços à sociedade.

 Todo projeto ou programa de 
modernização administrativa deve ser 
concebido a partir da articulação do 
conhecimento da realidade local,  
com a aplicação das teorias e das 
melhores práticas de administração 
pública, com conhecimento do 
complexo terreno institucional do qual 
o Poder Executivo municipal é parte. É 
preciso conhecer a relação institucional 
com outras instâncias do Poder 
Executivo – estadual e federal – e 
outros poderes legalmente constituídos, 
tais como legislativo, judiciário, 
ministério público.

 Resgatar o papel dos agentes 
públicos como cidadãos e profissionais 
corresponsáveis pela prestação de 
serviços de qualidade e pela melhoria 
contínua de procedimentos, métodos 
e processos de trabalho. 

 Envolvimento permanente e 
conscientização das chefias e dos 
agentes públicos, com definição de 

plano de capacitação e desenvolvimento 
de competências anuais.

Os outros eixos conceituais – 
participação cidadã e controle social; 
desenvolvimento local sustentável; políticas 
sociais e de realização de direitos e gestão 
democrática do território – não se 
concretizam adequadamente se o 
modelo de gestão não for pensado, 
assumido, legitimado, implementado, 
disseminado e monitorado pelo 
governo e seus agentes.

Para isso, é preciso que a 
modernização da gestão pública seja 

24. A descentralização administrativa inclui a 
desconcentração  dos serviços públicos pelo território 
do município e também o compartilhamento do poder 
decisório, de maneira planejada, mantendo-se coesas as 
diretrizes do governo, sem perda da unidade político-
administrativa do município.

25. O próprio Estatuto das Cidades (lei federal) incorpora, 
no planejamento do município, a definição de suas 
formas de tributação e mecanismos financeiros. Ele fala, 
por exemplo, do IPTU progressivo.

26. Controle público significa que as ações de governo e 
da máquina são planejadas, acompanhadas, monitoradas 
e avaliadas pela sociedade e pelos agentes públicos e que 
o resultado desse trabalho pode ser conhecido por todos.                                    

27. As pessoas nascem homens ou mulheres, brancas, 
negras ou índias. Portanto, qualquer uma dessas 
condições é parte da estrutura humana e não pode ser 
objeto de discriminação nem razão para preconceito.

28. Máquina pública é o conjunto de estruturas, recursos 
humanos e instrumentos que são mantidos com 
recursos públicos, para que o “governo” (formado a partir 
da deliberação de quem é eleito democraticamente a 
cada período) possa implantar seu Plano de Governo. A 
máquina pública deve ser estável e competente, estar a 
serviço de qualquer governo eleito e submetido à nossa 
legislação e a regras para seu funcionamento.
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explicitamente identificada, tendo 
como referência sua capacidade de 
garantir ao cidadão e à cidadã o direito 
de acesso e usufruto dos bens  
coletivos e serviços públicos   
de qualidade.

Modernização 
Administrativa

O desenvolvimento de programas   
e/ou projetos de modernização 
administrativa deve estar baseado em 
uma visão sistêmica da gestão 
pública, que compreende a proposição 
de um novo modelo de gestão, e, 
portanto, a necessidade de 
rompimento e transformação das 
diversas características que compõem o 
modelo de administração atual, 
intervindo nos processos de trabalho, 
na estrutura organizacional, na 
qualificação dos agentes públicos e  
nos ambientes físicos. Nesse sentido, 
as transformações não podem ser 
compreendidas como reformas  
isoladas ou pontuais, mas sim como 
ações integradas.  

O Programa deve atuar junto aos 
processos de trabalho das diversas 
áreas, com operações de 
desburocratização, com objetivo   
de melhorar a gestão e prestação   

de serviços e potencializar os recursos 
disponíveis para gestão de   
políticas públicas.

A modernização administrativa  
não se confunde com reforma 
administrativa, que requer 
conhecimento mais aprofundado do 
funcionamento da máquina pública e 
diagnóstico preciso, o que pode exigir 
um tempo maior de reconhecimento 
interno, se não houve condições de 
acesso às informações internas do 
governo anterior antes da posse.

O objetivo básico da modernização 
administrativa é governar de forma 
eficaz e eficiente, transparente, 
participativa e ética, com planejamento 
e monitoramento dos projetos 
prioritários, seja no interior do governo, 
seja pela sociedade.

Isso significa, em suma, melhorar a 
qualidade do atendimento, padronizar 
os procedimentos, utilizar instrumentos 
de tecnologia de informação, 
estabelecer metas e indicadores para 
avaliação dos serviços públicos, 
produzir relatórios gerenciais, 
democratizar decisões, realizar 
parcerias, criar estratégias de obtenção 
de receitas próprias etc.

Definição de política de 
comunicação e informação sobre as 
ações do governo municipal, que 

considere todos os atores sociais 
envolvidos com a gestão de políticas 
públicas, executores e usuários, 
incluindo formas de relação com os 
órgãos de imprensa.

Constituição de novos instrumentos 
de gestão, tais como:

 Cartas de Serviços e/ou Cartas 
Compromissos que definam 
procedimentos de execução dos 
serviços específicos, com prazos 
explícitos de resolutividade das 
solicitações por serviços e 
cumprimento de metas etc.

 Códigos de qualidade do serviço 
público que possibilitem normatização 
de procedimentos e avaliação dos 
serviços pela população;

 Criação de indicadores (também 
de qualidade) que permitam a 
avaliação interna do trabalho  
do governo;

 Regulamentação de parcerias na 
execução de serviços públicos, 
possibilitando transparência no uso 
do dinheiro e controlando a qualidade 
da prestação de serviços;

 Implantação de Rede de 
Atendimento e Informação, em 
diferentes canais: presencial, 
telefônica e WEB.

 O atendimento presencial será 
realizado por meio das “Praças” e/ou 
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“Centrais”, onde se concentre o 
atendimento direto ao munícipe.   
A Praça deve contar com atendentes 
especialmente qualificados e 
instrumentos informatizados 
integrados à retaguarda de 
atendimento dos vários serviços, para 
que o cidadão possa ter todas as suas 
solicitações atendidas em apenas um 
ponto de atendimento;

 O atendimento telefônico e portal 
de serviços WEB deve integrar a rede 
de atendimento, utilizando o mesmo 
padrão e indicadores de serviços e 
com gestão integrada;

 Implantação de Ouvidoria  
como instrumento de controle social 
da gestão;

 Uso da informática e da Internet 
como instrumento de informação 
massiva, de prestação de serviços à 
distância e de apoio à padronização 
de procedimentos administrativos;

 Investir em um processo de 
educação continuada e no 
desenvolvimento de competências dos 
agentes públicos para o atendimento e 
a prestação de serviços com qualidade 
junto à população é ação estratégica 
para implementação efetiva da 
mudança, por meio da apropriação de 
um novo modo de pensar e agir dos 
agentes e gestores públicos. Assim, 

iniciativas como a criação de Escola de 
Administração Pública e a definição e 
execução de planos de formação 
continuada, definidos a partir das 
necessidades de desenvolvimento de 
competências de todas as áreas e do 
programa de governo a ser implantado, 
são importantes;

 Parcerias com universidades, 
centros de pesquisa, escolas de 
governo e com outros municípios para 
construção de metodologias e 
instrumentos de gestão e capacitação 
de agentes públicos para novos 
processos administrativos.

Governo Eletrônico

Colocar a tecnologia a serviço da 
eficiência e da democratização do 
governo exige que sejam dadas, à 
população e aos próprios agentes 
públicos, condições de acesso29 aos 
recursos tecnológicos e capacitação 
para uso das informações e dos 
recursos de informática.

Embora o uso da tecnologia da 
informação esteja cada vez mais 
disseminado nos governos, ela não 
garante, por si só, a democratização da 
gestão. Colocar dados na Internet não é 
a única forma de democratizar a 
informação nem o governo.

O Governo Eletrônico é uma nova 
forma de pensar o governo e   
a forma de estruturar seus serviços,   
de maneira a garantir eficiência interna, 
agilidade e descentralização na 
prestação de serviços e ainda 
democratização do acesso ao 
conhecimento, à informação e aos 
serviços públicos e controle social   
da gestão.

Para que haja democracia, o 
Governo Eletrônico também exige um 
esforço de inclusão digital.

Face à existência de Governo 
Eletrônico em âmbito federal e nos 
governos estaduais, é importante 
priorizar formas e sistemas de 
interação, total ou parcial, como   
em relação aos cadastros e registros 
dos munícipes e de informações  
sobre programas.

Citamos alguns dos instrumentos 
para viabilização de Governo Eletrônico:

 Revisão e redesenho dos 
procedimentos internos para poder 
disponibilizar serviços públicos   
na Internet e constituir Redes   
de Atendimento e/ou Portais de 
Serviços WEB;

29. A implantação de telecentros públicos, sob 
responsabilidade da prefeitura ou mediante   
corresponsabilidade com a comunidade é uma das formas 
de propiciar inclusão digital.
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 Mecanismos de comunicação 
interna na máquina administrativa 
(e-mail, Intranet etc.);

 Mecanismos para execução de 
procedimentos públicos (leilões, 
pregões, licitações, editais, 
comunicados, inscrições etc.);

 Mecanismos para controle e 
monitoramento dos programas   
e ações de governo;

 Implantação de instrumentos e 
ferramentas tecnológicas, construídas 
e utilizadas de forma solidária entre 
municípios, inclusive com uso de 
softwares com códigos abertos  
(software livre);

 Implantação de Cadastro Único 
da população atendida nos vários 
programas municipais e federais.

 A capacitação de agentes 
públicos e a produção de 
conhecimento na esfera da   
gestão urbana;

 A integração de todas as bases de 
dados, de forma a dar condições para 
a rápida tomada de decisões, 
otimizando a sinergia e a matricialidade 
das ações de governo.

Ouvidoria

A Ouvidoria deve ser instituída 
como instrumento integrado a toda a 
gestão dos serviços prestados ao 

cidadão. Ela deve ser um canal para 
denúncias e reclamações referentes a 
serviços solicitados e não atendidos. 
Ela não pode  se confundir com 
“balcão de solicitações”. 

A Ouvidoria deve ser a segunda 
instância a ser procurada pelo cidadão 
para reclamar sobre solicitações de 
serviços não atendidas.

 Para funcionamento eficaz da 
Ouvidoria, será importante que os 
procedimentos e serviços estejam 
padronizados e implantado sistema  
de gestão das solicitações   
de serviços.

A Ouvidoria deve ser instituída 
preferencialmente independente, com 
ouvidor ou ouvidora eleita pela 
população e com mandato como 
mediação entre  a população e o 
governo, oferecendo a possibilidade de 
o cidadão e a cidadã monitorarem os 
serviços públicos e oferecerem 
sugestões para o aprimoramento de 
procedimentos, prazos de 
atendimento, qualidade dos serviços 
públicos etc.

A Ouvidoria deve ter estrutura 
necessária à sua disposição, fornecida 
pelo governo municipal, para receber, 
processar e encaminhar as denúncias e 
sugestões do cidadão e da cidadã e  
lhes dar retorno.

EIxO 5: 
dESENvOLvIMENTO 
uRBANO E RuRAL 
NOS MuNICÍPIOS E 
dIREITO à CIdAdE

Uma parte significativa das 
populações dos 5.561 municípios 
brasileiros ainda vive em assentamentos 
precários, em condições irregulares, nas 
encostas, nos morros, sem infraestrutura 
necessária, sem equipamentos públicos, 
com transporte e /ou condições de 
mobilidade precárias, sem direito à 
cultura, ao conhecimento e ao lazer.

Os governos do presidente Lula e da 
presidenta Dilma têm levado a efeito um 
conjunto de políticas voltadas à 
superação dessa realidade. No processo 
de transformações em curso, os 
governos municipais dirigidos pelo PT 
terão um papel insubstituível.  

Para o PT, todas as pessoas que 
vivem no município têm direito a um 
desenvolvimento urbano e rural 
socialmente equilibrado, 
ambientalmente sustentável e 
politicamente participativo.

Para o PT, todas as pessoas que 
vivem na cidade têm direito a ela: direito 
à moradia digna e à terra urbanizada; 
direito ao saneamento ambiental; direito 



57

à mobilidade, transporte público e ao 
trânsito seguro; à inclusão social e à 
participação social e cidadã. Para o PT, 
todas as pessoas têm direito de viver em 
uma cidade que, por meio de seu 
governo, tenha como orientação   
a redução das desigualdades;    
a sustentabilidade financeira e sócio 
ambiental; o combate à discriminação 
de grupos sociais e étnico-raciais, como 
já apontamos; o combate à segregação 
urbana e à diversidade socioespacial; 
comprometa-se com a função social da 
cidade e da propriedade.

Para o PT, todas as pessoas que 
vivem nas áreas rurais dos municípios 
têm direito à qualidade de vida; a uma 
reforma agrária que promova o 
desenvolvimento socioeconômico e 
ambientalmente sustentável; ao direito 
humano à alimentação, para o que o 
cooperativismo na agricultura familiar 
com o uso de tecnologias 
agroecológicas e a ampliação da 
produção de alimentos são 
imprescindíveis; às políticas públicas de 
qualidade no meio rural; a viver em 
assentamentos com qualidade de vida 
capazes de dinamizar as economias 
locais e regionais. Todas as pessoas que 
vivem nas áreas rurais têm o direito de 
viver em um lugar onde haja um 
tratamento diferenciado no que se refere 

à regularização ambiental; onde se 
promova a autonomia econômica, social 
e política das mulheres e acesso 
igualitário às políticas públicas, onde se 
desenvolva uma política para a 
juventude rural; onde haja planejamento 
do zoneamento das atividades 
agropecuárias no município, conforme 
os objetivos estratégicos do 
desenvolvimento rural sustentável e 
socialmente inclusivo.

A continuidade das transformações 
profundas em andamento nos 
municípios supõe formas mais 
avançadas de planejamento e controle 
do território, lidando com os limites, 
explorando potenciais do meio físico, 
econômicos, da rede de logística e 
transporte de maneira que os impactos 
do crescimento não terminem por gerar 
desequilíbrios e mais desigualdade 
social e territorial. Supõe também 
articulação com as políticas do 
Ministério das Cidades, com o PAC e o 
programa Minha Casa, Minha Vida.

Planejar o futuro da cidade a partir da 
participação democrática de todos os 
setores sociais, econômicos e políticos 
que a compõem, de forma a construir 
um compromisso entre cidadãos que 
torne a cidade um direito de todos, é um 
desafio previsto no Estatuto da Cidade 
(Lei Federal nº. 10.257/01).

A partir dele, os municípios com mais 
de 20.000 habitantes devem 
obrigatoriamente elaborar um Plano 
Diretor. O Estatuto da Cidade tem 
instrumentos urbanísticos, tributários e 
jurídicos que podem garantir a 
efetividade do Plano Diretor. 

Muitas Constituições Estaduais 
tornaram obrigatória a elaboração do 
Plano Diretor para todos os municípios. 

Para o PT, não se trata apenas de 
uma obrigação formal. Independente do 
número de habitantes de cada cidade, 
como apontado nos eixos abordados 
anteriormente. O PT considera muito 
importante que se realize o 
Planejamento do Município e a 
elaboração de um Plano Diretor que 
materialize as propostas discutidas na 
sociedade. O processo de planejamento 
é uma oportunidade para que os 
cidadãos e cidadãs repensem as 
cidades, suas relações e conformação 
na perspectiva de que seja cumprida a 
função social da propriedade, de que se 
tornem mais justas, humanas e 
democráticas; respeitando-se sempre a 
identidade e a diversidade cultural que 
caracteriza os municípios e as regiões. 

O Plano Diretor deve conter todas as 
diretrizes para um modelo de 
desenvolvimento sustentável a ser 
adotado com base na universalização 
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das políticas sociais, na 
democratização dos espaços 
territoriais e políticos e na integração 
do rural na vida da cidade.

A seguir, apontamos alguns dos 
desafios que podem e devem orientar 
esse processo. 

1. A integração do rural no 
Plano Diretor do Município 
A integração do rural na dinâmica 

local pode ser implementada a partir 
de um conjunto de ações inseridas no 
Plano Diretor Urbano Rural, com 
vistas a: 

 Identificar os principais 
problemas da área rural que 
necessitam de políticas agrárias, 
agrícolas ou outras e que demandam 
ação dos governos;

 Gerar renda e trabalho na zona 
rural, vinculadas à garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional, 
principalmente da população de  
baixa renda; 

 Apoiar a produção da agricultura 
familiar e dos projetos da Reforma 
Agrária; 

 Fortalecer as articulações para a 
comercialização da produção rural do 
município, tendo em vista o 
abastecimento alimentar da 
população, as aquisições 

institucionais para a alimentação 
escolar, por meio de gestão direta do 
governo municipal, e para ampliação 
dos pontos de vendas de produtos de 
qualidade em mercados municipais e 
em bairros da periferia, (sacolões, 
varejões e outros);

 Promover capacitação de novas 
tecnologias para a produção agrícola, 
dando-se ênfase aos cultivos 
alimentares diversificados e com baixo 
impacto ambiental; 

 Valorizar as atividades 
agropecuárias dos pequenos 
agricultores por meio de leis e normas 
municipais de uso e ocupação do solo, 
criando zonas que incentivem a 
ocupação do espaço territorial do 
município com equilíbrio e 
racionalidade entre as áreas urbanas  
e  rurais; 

 Estabelecer “Zonas de Proteção” à 
atividade agrícola, à agricultura familiar, 
ou à agricultura com produção 
diversificada e de alimentos, para 
garantir oferta de empregos, o 
abastecimento alimentar local e 
regional, bem como para frear a 
especulação imobiliária desordenada 
nas zonas rurais;

 Estabelecer limites à implantação 
de monoculturas que possam ocupar as 
áreas destinadas à produção 

diversificada de alimentos ou de 
monoculturas predatórias aos 
recursos naturais e ao meio ambiente, 
que, além de promoverem o 
desemprego, são responsáveis  
pelo trabalho precário e pelo   
êxodo rural;

 Reservar áreas urbanas e 
periurbanas ociosas para a prática da 
Agricultura Urbana, com a 
produção de alimentos, mudas de 
espécies florestais e medicinais, 
garantindo renda para população em 
risco social;

 Capacitar e preparar o município 
para a realização de parcerias e 
convênios com demais órgãos da 
administração pública federal e 
estadual para receber os benefícios 
dos programas voltados ao fomento 
da produção agropecuária, das 
atividades voltadas ao 
desenvolvimento da agricultura 
familiar, do abastecimento alimentar e 
nutricional; para os programas de 
Reforma Agrária; para os programas de 
apoio à preservação dos recursos 
naturais e meio ambiente e   
outros afins; 

 Criar mecanismos na 
administração local para apoiar a 
fiscalização do cumprimento da 
função social da propriedade rural.
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2. Reforma Urbana e 
Política Habitacional
O processo de urbanização no 

Brasil, acelerado e caótico, atendeu 
aos interesses do desenvolvimento e 
da produção capitalistas, em um 
modelo de acumulação desigual, que 
exclui sistematicamente a maioria da 
população do acesso a bens, serviços 
e direitos. Assim, as cidades brasileiras 
se constituem em importantes 
mecanismos de reprodução e 
acumulação de capital. A forma como 
estão (des)organizadas e (des)
ordenadas se converte em meio de 
acumulação de capital, transformando-
se, simultaneamente, em um 
mecanismo de “espoliação urbana”, na 
qual a violência e a precariedade estão 
intrinsecamente ligadas.

Nosso país está no rol das nações 
que mais rapidamente se urbanizaram 
em todo o mundo. Em 50 anos, nos 
transformamos de um País rural em 
um País eminentemente urbano, onde 
82% da população moram em 
cidades. Este processo de 
transformação do habitat e da 
sociedade brasileira produziu uma 
urbanização predatória e desigual. Ao 
longo do século XX, vimos nascer, 
crescer e se desenvolver um grande 
número de cidades. 

O fenômeno de urbanização, assim 
estabelecido, provocou o 
agravamento do histórico do quadro 
de exclusão social, tornando mais 
evidente a marginalização e a 
violência urbana, que atualmente são 
motivos de grande apreensão, tanto 
para moradores, quanto para  
os governos.

Mas esse quadro gerou, em 
consequência, a luta pela 
transformação dos municípios e das 
cidades. Nos últimos trinta anos, os 
movimentos sociais se organizaram e 
apresentaram propostas ao País. O PT 
participou ativamente dessa luta e a 
alimentou. Uma das conquistas 
importantes nesses anos, como 
apontamos acima, foi a aprovação do 
Estatuto da Cidade, que se constitui 
em poderoso instrumento de 
transformação da função social da 
cidade e da propriedade imobiliária. 
Ele oferece uma oportunidade para 
que os governos locais possam 
combater a espoliação urbana, 
reconhecendo o direito das camadas 
populares à cidade.

Os governos do presidente Lula e 
agora da presidenta Dilma Rousseff 
fabriram uma nova fase em relação 
ao desenvolvimento das cidades e 
do direito a elas. A criação do 

Ministério das Cidades, do Conselho 
Nacional das Cidades e das 
Conferências das Cidades possibilitou 
a abertura de diálogo entre Estado, 
movimentos populares e entidades 
organizadas para a construção de uma 
nova política urbana para o Brasil; uma 
Política de Desenvolvimento Urbano 
que tenha como centro a reversão do 
modelo de urbanização perversa que 
ainda prevalece e a promoção do 
direito à cidade.

Movido por essa perspectiva, o 
Ministério das Cidades elaborou um 
planejamento de longo prazo, tendo 
como horizonte 2023, com objetivo   
de universalizar o acesso à moradia 
digna para todos os cidadãos e  
cidadãs brasileiros. 

O Plano Nacional de Habitação 
(PlanHab) tem materializado a Política 
Nacional de Habitação, que orienta o 
Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social sob a coordenação da 
Secretaria Nacional de Habitação.  

Os prefeitos e prefeitas, vereadores e 
vereadoras do PT devem conhecer o 
Plano Nacional e os principais 
programas e ações habitacionais, 
buscando desenvolver ações que 
respondam aos seguintes desafios:

 Implementação, nos marcos da 
Política Nacional de Habitação, de 
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instrumentos de reforma urbana que 
possibilitem melhor ordenamento e 
maior controle do uso do solo, de 
forma a combater a retenção 
especulativa e garantir acesso à terra 
urbanizada, fazendo com que a 
propriedade urbana cumpra sua 
função social;

 Regularização fundiária das áreas 
irregulares, delimitar áreas para 
habitação de interesse social e prevenir 
a ocupação das áreas de risco;

 Articulação de ações que visem à 
regularização fundiária de favelas e 
assentamentos informais e a utilização, 
sempre que possível, de terras e imóveis 
das três esferas de governo para projetos 
de habitação direcionados à população 
de baixa renda;

 Promoção de ações voltadas  
para a assistência jurídica e técnica 
voltadas à regularização fundiária das 
áreas ocupadas por populações   
de baixa renda;

 Promover a articulação da política 
habitacional do município com o 
programa Minha Casa, Minha Vida em 
sua segunda etapa;

 Promover a articulação da 
política habitacional do município (no 
caso dos municípios com população 
abaixo de 50.000 habitantes) com o 
Plano Local de Habitação de Interesse 

Social, desenvolvido pelo Ministério 
das Cidades.

3. Saneamento
O Brasil, desde os anos 80, não 

tinha um planejamento nacional 
estrutural e estratégico, na área   
de saneamento. 

O Plano Nacional de Saneamento 
Básico – Plansab – em elaboração no 
País, sob a coordenação da Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental do 
Ministério das Cidades, juntamente com 
o Conselho das Cidades, nasceu da 
construção coletiva do Pacto pelo 
Saneamento Básico: mais Saúde, 
Qualidade de Vida e Cidadania e,  
como em outras áreas do governo,  
será a referência para a política  
federal de saneamento básico nos 
próximos 20 anos.

O Plano prevê uma abordagem 
integrada no que se refere a: 
abastecimento de água potável; 
esgotamento sanitário; limpeza urbana; 
manejo de resíduos sólidos; drenagem 
e manejo das águas pluviais e urbanas, 
sendo desenvolvida em três   
grandes programas: Saneamento Básico 
Integrado; Saneamento Rural,  
para população rural e população 
indígena e quilombola; e  
Saneamento Estruturante.

Nos próximos 20 anos, aponta 
como metas a universalização do 
abastecimento de água potável no 
País e coleta de resíduos domiciliares 
em todas as áreas urbanas. Prevê, 
particularmente nas regiões Sudeste,  
Sul e Centro-Oeste, a universalização 
do abastecimento de água também 
para as áreas rurais. 

O Plano define 2014 para a 
erradicação dos lixões e vazadouros   
no País, recomendando arranjos 
institucionais do tipo parcerias ou 
consorciamento de municípios  
para fazê-lo. 

Nossos prefeitos e prefeitas, 
vereadores e vereadoras, nos marcos 
de elaboração do Planejamento da 
Cidade para promoção de um 
desenvolvimento inclusivo e 
sustentável, devem se comprometer 
com a elaboração e/ou investimentos 
no Plano Municipal de Saneamento a 
partir da elaboração de um 
diagnóstico sobre a situação do 
saneamento no município e na 
região, em articulação com o 
Ministério das Cidades, na direção  
de concretizar o Plano Nacional  
de Saneamento.

Nossos prefeitos e prefeitas, 
vereadores e vereadoras devem se 
colocar como lideranças desse 



61

debate, apontando a necessidade, 
também em relação a essa política,  
de articulação entre os prefeitos e 
prefeitas em nível regional e   
diálogo sistemático com os   
governos estaduais. 

4. Transporte e Mobilidade 
Urbana
Os problemas das cidades são de 

maior ou menor intensidade, conforme 
sua importância econômica e sua 
posição dentro de uma classificação 
que usa como critério sua importância 
mundial, nacional e regional, dentro 
do novo cenário econômico. Elas 
sofrem o impacto da visão, cujo 
principal objetivo é garantir a 
circulação de bens, mercadorias e a 
prestação de serviços. Esta visão 
relega a um segundo plano a 
necessidade das pessoas terem 
qualidade de vida para morarem nas 
cidades. Há uma destruição 
consentida em nome do progresso, e 
as cidades menores reproduzem o 
modelo de desenvolvimento das 
cidades maiores.

Um dos problemas centrais 
relacionados a essa lógica se refere à 
locomoção das pessoas. 
Normalmente, essas questões têm 
uma análise fragmentada, na qual os 

problemas do sistema de transporte 
são dissociados da circulação de 
veículos particulares e do uso do solo. 
É comum a análise dos sistemas de 
transporte focalizar itens, como 
demanda, oferta e características dos 
veículos, bilhetagem eletrônica e outros 
aspectos inerentes a sua operação.

O senso comum estabelece que a 
solução para melhorar o transporte 
coletivo é buscar oferecer mais 
transporte ao usuário, com melhor 
qualidade e menor custo possível.   
Os responsáveis pelo trânsito, por sua 
vez, solicitam ruas mais largas, têm a 
preocupação de garantir a fluidez de 
veículos, com o máximo de segurança 
possível, e buscar a redução de 
acidentes, recentemente incorporando a 
necessidade de análise dos polos 
geradores de tráfego, determinados pela 
dinâmica de ocupação do solo. 

A mobilidade é função pública 
destinada a garantir a acessibilidade 
para todos e todas e esse objetivo 
implica a obediência às normas e 
prioridades que atendam às diferentes 
demandas de deslocamentos. 

A Mobilidade Urbana não pode ser 
entendida somente como o número de 
viagens que uma pessoa consegue 
realizar durante determinado período, 
mas como  a capacidade de realizar   

as viagens necessárias para a realização 
dos seus direitos básicos de cidadão, 
com o menor gasto de energia possível 
e menor impacto ao meio ambiente, 
tornando-a ecologicamente 
sustentável.

Na esteira dessa concepção, pode-
se considerar que uma cidade é 
organizada, eficiente e preparada para 
atender aos cidadãos e cidadãs  
quando as pessoas conseguem morar 
perto de seu local de trabalho e 
acessar os serviços essenciais, sem a 
necessidade de deslocamentos 
motorizados, realizando pequenas 
viagens a pé ou de bicicleta; ou  
acessá-los por meio dos modos 
coletivos de transporte.

A formação e consolidação de 
subcentros urbanos, ou a 
multicentralidade, resulta na 
diminuição de viagens. Logicamente, 
não se pode reconstruir uma cidade, 
mas quando se posiciona melhor os 
equipamentos sociais, realiza-se a 
informatização e descentralização  
dos serviços públicos e ocupam-se  
os vazios urbanos, modifica-se de 
forma concreta os fatores geradores 
de viagens. 

Trata-se, portanto, de procurar não 
gerar necessidade de deslocamento 
motorizado para a população. 
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O padrão de elaboração de políticas 
nessa área avançou muito no Brasil com 
os governos do presidente Lula e da 
presidenta Dilma.

O Ministério das Cidades por 
meio da Secretaria Nacional de 
Transporte e da Mobilidade Urbana 
(SeMob) tem formulado  e 
implementado a Política de 
Mobilidade Urbana Sustentável, 
entendida como “a reunião das 
políticas de transporte e de circulação, e 
integrada com a política de 
desenvolvimento urbano, com a finalidade 
de proporcionar o acesso amplo e 
democrático ao espaço urbano, priorizando 
os modos de transporte coletivo e os não-
motorizados, de forma segura, socialmente 
inclusiva e sustentável”. As definições 
em tela orientam a política da 
SeMob em três eixos estratégicos, 
que agrupam as questões a serem 
enfrentadas, quais sejam:

 Promover a cidadania e a inclusão 
social por meio da universalização do 
acesso aos serviços públicos de 
transporte coletivo e do aumento da 
mobilidade urbana;

 Promover o aperfeiçoamento 
institucional, regulatório e da gestão  
no setor; 

 Coordenar ações para a integração 
das políticas da mobilidade e destas 

com as demais políticas de 
desenvolvimento urbano e de  
proteção ao meio ambiente;

 Estes três eixos estão vinculados à 
perspectiva do desenvolvimento urbano, 
da sustentabilidade ambiental e da 
inclusão social. Por essa razão, o 
trabalho articulado entre Governo 
Federal, estados e municípios é 
ordenador do desenvolvimento da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana 
Sustentável, que se materializa nos 
seguintes programas: as Secretarias  
PAC 2 - Mobilidade Grandes Cidades; 
PAC da Copa; Pró-Transporte; Bicicleta 
Brasil; Brasil Acessível; Programa 
Mobilidade Urbana; Pró-Mob;

 Os prefeitos e prefeitas, 
vereadores e vereadoras do PT devem 
tomar conhecimento da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana 
Sustentável e podem trabalhar com as 
referências, acima indicadas, e 
diretrizes formuladas pelo Setorial 
Nacional de Transporte, detalhadas no 
texto específico do setorial;

 Induzir a formação e consolidação 
de subcentros urbanos, possibilitando a 
redistribuição espacial das atividades, 
diminuindo-se assim a necessidade de 
deslocamento da população, 
principalmente motorizado, para acessar 
a infraestrutura urbana e seus serviços;

 Buscar mecanismos de 
financiamento / redução das tarifas de 
transporte coletivo urbano; implantar 
sistemas de integração tarifária que 
promovam também a distribuição   
de renda; 

 Desenvolver os meios não-
motorizados de transporte, por meio da 
melhoria das calçadas e a construção 
de ciclovias e ciclofaixas, estimulando a 
circulação de pedestres e ciclistas com 
segurança;

 Priorizar a circulação do transporte 
coletivo nas vias, fazendo com que mais 
pessoas possam utilizar um bem 
público, que é a rua;

 Priorizar os investimentos e o uso 
do Sistema Viário para o pedestre e os 
meios de transporte coletivo, 
principalmente nas situações de 
conflito com o transporte individual e 
de carga;

 Rever o atual modelo de prioridade 
na circulação, que faz com que os 
custos sociais gerados pelo transporte 
individual (poluição, congestionamentos 
e acidentes) sejam injustamente 
distribuídos, prejudicando a maioria da 
população que não possui automóvel;

 Estabelecer mecanismos de 
controle e participação da sociedade, 
tanto na sua formulação quanto na  
sua implementação;
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 Contribuir para ampliar a inclusão 
social, principalmente das pessoas com 
deficiência física permanente; 

  Promover a contínua melhoria dos 
serviços de transporte públicos, 
considerando o aumento da oferta e 
aumento da velocidade operacional   
do sistema;

 Estabelecer um novo padrão de 
atendimento que considere o 
desenvolvimento tecnológico de 
veículos e equipamentos e garanta 
qualidade, quantidade adequada e 
preço socialmente justo;

 Estabelecer a segurança do 
cidadão em seu deslocamento, como 
critério de eficiência da política de 
Transporte e Trânsito; 
independentemente do modo de 
transporte que utiliza, combatendo 
todas as formas de violência    
no trânsito;

 Estruturar órgão gestor para 
planejar, coordenar a implantação e 
gerenciar o Sistema de Trânsito e 
Transporte, cuja operação deve 
obedecer a uma regulamentação;

 Estabelecer o transporte coletivo 
como serviço público essencial, com 
papel fundamental do governo em seu 
gerenciamento, combatendo toda 
forma de transporte clandestino e 
desregulamentação do setor;

Banco de experiências 
das prefeituras do pt 
no desenvolvimento de  
políticas púBlicas

O Modo Petista de Governar 
consolidou-se como referência por 
implementar políticas públicas que 
alteraram a qualidade de vida da 
população de diferentes municípios 
brasileiros, estabelecendo metas de 
inversão de prioridades, universalização 
e melhoria da qualidade dos serviços 
públicos, transparência administrativa e 
participação. 

Um banco de dados, organizado e 
alimentado pela Fundação Perseu 
Abramo e Escola Nacional de 
Formação do PT reúne as experiências 
de políticas públicas desenvolvidas 
pelas prefeituras petistas, com a 
finalidade de recuperação da 
memória, divulgação, promoção e 
publicização das experiências em 
políticas públicas das diferentes 
gestões petistas de pequenos, médios 
e grandes municípios, de todas as 
regiões do País.  

O banco estará disponível para 
pesquisa no portal da FPA e da ENFPT.

Pedidos de informações e 
sugestões devem ser enviadas para o 
e-mail prefeituras@fpabramo.org.br.

 Desenvolver ações visando ganhos 
de eficiência do transporte coletivo, 
diminuindo o custo de prestação do 
serviço e buscando novas formas de 
financiamento para o setor.

5. Intervenções urbanísticas 
voltadas à democratização 
do espaço urbano
Ao tratarmos da evolução do Modo 

Petista de Governar e dos desafios 
percebidos e compartilhados pelos 
militantes e governantes do PT nos 
últimos anos, indicamos a importância 
das intervenções urbanísticas que 
ampliam as oportunidades de acesso à 
cidade e valorizam seus marcos 
identitários. 

É muito importante que os prefeitos 
e prefeitas do PT façam investimentos 
que valorizem as praças, parques e 
outros marcos, que permitam a 
integração das pessoas e o lazer, 
contribuindo para multicentralidade na 
cidade e para maior qualidade de vida 
das pessoas em cada lugar. 

É fundamental que a realização dessas 
obras esteja situada nos marcos do 
processo de desenvolvimento sustentável 
nas cidades e associadas às demais 
políticas no processo de Planejamento da 
Cidade e no âmbito do Orçamento e 
Planejamento Participativo.  
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A execução de um programa de 
governo não pode prescindir de 
uma gestão adequada de 

finanças e de orçamento. Para isso, 
entre outros instrumentos, há vasta 
legislação que, além de 
necessariamente ter de ser cumprida,  
é também mecanismo de 
planejamento para a prática financeira 
e orçamentária.

A formulação dessa legislação 
adquire os contornos atuais na 
Constituição de 1988, mas é a partir de 
2003 que o governo federal amplia seu 
alcance, com a valorização do 
planejamento nacional, acompanhado 
por políticas públicas inovadoras que 
combinam crescimento econômico 
com redução das desigualdades sociais 
e regionais. Nesse contexto, foi 
prioritária, também, a implantação   
de uma intensa agenda social com 
retomada dos investimentos em 
infraestrutura. Esse fortalecimento   
da capacidade de o Estado   
planejar passou a ter como objetivo 

federal lançou as Agendas de 
Desenvolvimento Territorial (ADTs).   
As ADTs têm o objetivo de apoiar os 
municípios na elaboração e 
implementação dos PPAs, bem como 
de construir uma visão compartilhada 
de planejamento, envolvendo os planos 
federal, estadual e municipal. Entre 
outros resultados concretos, as ADTs 
pretendem aprimorar os mecanismos 
de aplicação de recursos de programas 
federais, como o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC),   
em âmbito municipal.

Gestão Orçamentária 
e Financeira

 Instrumentos institucionais de 
planejamento: Plano Plurianual (PPA),  
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
Lei Orçamentária Anual (LOA): o PPA   
é a lei mais genérica, pois estabelece 
diretrizes de médio prazo, e a LOA a 
mais específica, pois trata, em números, 
de um único exercício financeiro.

Gestão Orçamentária, Financeira, 
Patrimonial e Tributária

principal a garantia e expansão dos 
direitos da cidadania.  

Dessa forma, nos últimos anos, foi 
possível avançar na construção de uma 
convergência entre os objetivos sociais 
e econômicos. Os resultados dessa 
política são expressivos. Podem, por 
exemplo, ser vistos no Plano  
Plurianual vigente, que sinaliza o 
aprofundamento da tendência de 
investimentos no sistema de direitos 
brasileiro ao apresentar, de seus  
5,5 trilhões de reais em investimentos, 
2,5 trilhões só para a área social e  
57% dos recursos previstos em 
infraestrutura alocados em habitação  
e energia elétrica. 

Em 2013, o sistema de 
planejamento orçamentário do País 
passou por um importante 
aprimoramento. Diante da constatação 
da persistência de uma fragmentação 
das políticas públicas no território, em 
decorrência de ações isoladas dos 
entes federados, afetando a efetividade 
da ação governamental, o governo 
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Essas leis estão interligadas, ou seja, 
as leis mais específicas devem seguir os 
princípios da legislação mais abrangente 
(se, por exemplo, o PPA estabelecer que 
o município deve investir na expansão 
do transporte público, a LDO e a LOA 
devem, obrigatoriamente, respeitar essa 
regra geral). Ao longo dos anos, esse 
modelo apresentou limitações.   
Há, por exemplo, situações nas quais o 
Executivo encaminha Planos Plurianuais 
e Leis de Diretrizes Orçamentárias muito 
vagos, para ficar menos comprometido 
no momento da apresentação da Lei 
Orçamentária. Apesar disso, esse 
sistema tem favorecido a transparência 
das ações do poder público e permitido 
uma relativa democratização das 
decisões referentes à destinação dos 
recursos. Como os projetos são votados 
nas Câmaras, há espaço para a ação dos 
vereadores e vereadoras e a 
possibilidade de manifestação das 
necessidades e reivindicações da 
população, especialmente nas cidades 
onde haja, ou venha a ser implantado,  
o Orçamento Participativo.

Além disso, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece   
o incentivo à participação popular e   
à realização de audiências públicas 
obrigatórias durante os processos   
de elaboração e de discussão dos 

Planos Plurianuais, Leis de   
Diretrizes Orçamentárias e 
Orçamentos Anuais. 

O conjunto das leis orçamentárias é 
o mais importante instrumento de 
definição de políticas públicas, pois é 
por meio dele que se estabelece a 
aplicação dos recursos municipais. Por 
essa razão, vereadores e vereadoras 
devem conhecer, estimular e organizar 
a participação popular nos Orçamentos 
Participativos, onde eles existirem, e 
promover audiências públicas na 
Câmara Municipal, com o objetivo de 
discutir os projetos orçamentários.

 Plano Plurianual (PPA)

Trata-se de projeto de lei que deve 
ser apresentado a cada quatro anos, 
sendo elaborado no primeiro ano de 
gestão do prefeito ou prefeita 
empossado, com vigência até o final 
do primeiro ano do mandato seguinte.  
O projeto deve conter: diagnóstico 
global da situação, indicando as 
carências existentes mediante análise 
dos problemas; exposição das 
diretrizes, da estratégia e das políticas 
econômica, financeira e social; 
explicitação dos objetivos do plano; e 
exposição circunstanciada dos 
programas a serem desenvolvidos.

Em resumo, o PPA define as 
prioridades do município em uma gestão. 
Um PPA para ser bem-sucedido deve 
contar com ampla participação da 
sociedade1 e ser constantemente 
monitorado e avaliado.

O governo da presidenta Dilma, por 
meio do Ministério do Planejamento, 
elaborou manuais voltados ao apoio e  
à orientação aos municípios para a 
elaboração de seus planos plurianuais. Os 
conteúdos dessas publicações visam não 
apenas auxiliar nas demandas formais 
relacionadas à elaboração dos planos, 
mas também contemplam diretrizes 
políticas que envolvem participação social, 
redução de desigualdades sociais e 
regionais, articulação entre os entes 
federados e estímulo ao desenvolvimento 
sustentável. Os manuais são os seguintes: 
Programa de Apoio à Elaboração dos PPAs 
Municipais2, Almanaque do Planejamento3 
e Agendas de Desenvolvimento Territorial 
(Guia Rápido de elaboração dos PPAs 
Municipais)4.

 Leis de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO)

A LDO é uma lei que apresenta 
projetos, programas, ações e 
investimentos para o ano seguinte, 
respeitando as diretrizes determinadas 
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 1. O atual PPA – Plano Mais Brasil –, que organiza o 
projeto nacional em curso e os orçamentos, foi elaborado 
incorporando 77,7% das sugestões organizadas num 
Fórum Interconselhos constituído com esta finalidade, 
em maio de 2011, e composto por representantes da 
sociedade civil dos 33 conselhos nacionais.

2. http://www.planejamento.gov.br/secretarias/
upload/Arquivos/spi/publicacoes/130611_PPA%20
munic%C3%ADpios.pdf.

3. http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/
Arquivos/noticias/sof/2012/121107_almanaque_do_
planejamento.pdf.

4. http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/
Arquivos/spi/PPA/2013/130411_agendas_des_ter.pdf.

pelo Plano Plurianual. O projeto de Lei  
de Diretrizes Orçamentárias deve ser 
enviado pelo Executivo à Câmara e 
votado no primeiro semestre de cada 
ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
fixa metas e estabelece programas e 
ações para a execução de políticas 
públicas. É com base nela que o 
município elabora o Orçamento.

A LDO deve ser acompanhada de dois 
anexos: Anexo de Metas Fiscais e Anexo 
de Riscos Fiscais.

O Anexo de Metas Fiscais deve conter: 
1) avaliação do cumprimento das  
metas relativas ao ano anterior;   
2) demonstrativo das metas anuais;   
3) evolução do patrimônio líquido;   
4) demonstrativo da estimativa e 
compensação da renúncia de receita e  
da margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado;   
5) avaliação da situação financeira   
e atuarial.

Os Tribunais de Contas e os sistemas 
de controle interno de prefeituras e 
Câmaras Municipais devem fiscalizar o 
cumprimento das metas.

O Anexo de Riscos Fiscais, por sua 
vez, deve apresentar avaliação dos 
passivos e dos riscos que possam afetar 
as finanças do município, assim como 
informar o que se pretende fazer se esses 
riscos se concretizarem.

 Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária Anual estabelece 
como será gasto o dinheiro proveniente 
do pagamento dos impostos pelos 
contribuintes. Essa lei determina de que 
forma e quanto será investido em saúde, 
educação, habitação, segurança, 
saneamento, transporte etc.

Como exemplos de despesas públicas, 
podemos citar a manutenção de órgãos 
públicos, os sistemas de saúde e 
educação, os investimentos e o 
pagamento de juros da dívida pública. É 
no Orçamento que o cidadão/ã identifica 
a destinação dos recursos que o governo 
recolhe sob a forma de tributos e outras 
receitas.

Nenhuma despesa pública pode ser 
realizada sem estar prevista no 
Orçamento, que é o coração da 
administração financeira pública.

A Lei Orçamentária Anual, que é   
a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
traduzida em números, é elaborada no 
segundo semestre de cada ano e vigora 
no ano seguinte.

 Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF)

A Lei Complementar nº 101/2000, 
conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), trata da normatização do uso 
dos recursos públicos. Os principais 
pontos da LRF são:

 Gastos com pessoal: os municípios 
não podem gastar com pessoal mais de 
60% de sua Receita Corrente Líquida, 
assim distribuída: 6% para o Legislativo, 
incluindo o Tribunal de Contas, e 54% 
para o Executivo;

 Dívida pública: os governantes 
devem respeitar a relação entre a dívida 
e a capacidade de pagamento do 
município. Devem também combater a 
sonegação, compensar, de forma 
criteriosa, eventuais isenções ou 
benefícios tributários e prestar contas 
das ações relacionadas com arrecadação 
e gasto público;

 Metas fiscais: a LRF determina o 
estabelecimento de metas fiscais trienais 
para que o governante planeje as 
receitas e as despesas;
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 Ano eleitoral: a lei apresenta 
restrições adicionais para o controle das 
contas públicas em anos de eleição, 
com limites para gastos com pessoal, 
restrições de despesas e impedimento 
de realização de operações de 
antecipação de receita;

 Transparência pública: os 
governantes devem dar transparência às 
suas ações, por meio de iniciativas 
diversas. Entre essas ações destacam-se 
a publicação quadrimestral de Relatório 
de Gestão Fiscal, que deve informar, em 
linguagem simples e objetiva, a situação 
das contas públicas, e a publicação 
bimestral de balanços simplificados das 
contas das finanças que administra;

 Penalidades: as sanções podem ser 
institucionais, previstas na própria LRF, 
e pessoais, previstas na lei que trata de 
Crimes de Responsabilidade Fiscal. 
Entre as muitas sanções institucionais 
previstas, estão a suspensão de 
transferências voluntárias da União ou 
do Estado quando o governante não 
previr, arrecadar e cobrar tributos de 
sua competência, e a suspensão de 
operações de crédito e garantias da 
União quando o gasto com pessoal for 
superior a 95% do limite previsto;

 Fontes de receita dos municípios: 
receitas tributárias: são definidas como 
tributos de competência municipal:

1. Impostos sobre:
– propriedade predial e territorial 

urbana (IPTU);
– transmissão inter vivos (ITBI), a 

qualquer título, por ato oneroso, de 
bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos à sua aquisição;

– serviços de qualquer natureza (ISS), 
não compreendidos os serviços de 
transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, 
definidos em lei complementar.

2. Taxas arrecadadas:
– em razão do exercício do poder de 

polícia (exemplo: taxas de Licença para 
Localização e Funcionamento);

–  pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição 
(exemplo: Taxa de Limpeza Pública, de 
uso de cemitérios etc.). Quando a 
prestação de serviço é realizada por 
entidade da administração indireta, sua 
cobrança passa a denominar-se tarifa 
(exemplo: tarifa de água).

3. Contribuição de melhoria: cobrada 
quando há valorização de imóvel em 
razão da realização de obra pública.

4. Receitas de contribuições: 
contribuição para o custeio da 
Iluminação Pública, por exemplo.

5. Receitas patrimoniais: o patrimônio 
público do município é constituído de 
bens móveis e imóveis, e pode, quando 
explorado economicamente, gerar 
receitas patrimoniais mobiliárias e 
imobiliárias, tais como aplicações 
financeiras, venda de bens móveis e 
imóveis, aluguéis e outros.

6. Outras receitas correntes: 
constituem este grupo as multas e 
outras penalidades não-tributárias,  
isto é, as administrativas ou 
decorrentes dos códigos de posturas, 
obras e outros regulamentos 
municipais, a atualização monetária e a 
cobrança da dívida ativa – tributária e 
não tributária.

7. Transferências correntes:  
além das receitas enumeradas acima, o 
município recebe, por força de 
dispositivos constitucionais, parte da 
arrecadação de tributos de 
competência exclusiva da União e do 
estado, que são os seguintes:

 Estado – Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 
Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). A Constituição 
Federal prevê que 25% (vinte e cinco 
por cento) da arrecadação do ICMS, 
que é um imposto arrecadado pelo 
estado, deva ser destinada ao 
município. O estado é obrigado a 



69

publicar mensalmente a arrecadação do 
ICMS e, semanalmente, o 
estabelecimento oficial de crédito 
depositando na conta especial do 
município a parcela devida. A 
Constituição estabelece também que 
50% (cinquenta por cento) da 
arrecadação do IPVA serão destinados 
ao município onde for licenciado o 
veículo sobre o qual incide o tributo. 
Há que se registrar, ainda, a 
obrigatoriedade de o estado transferir 
ao município 25% (vinte e cinco por 
cento) dos 10% (dez por cento) da 
arrecadação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados que receber 
da União. A distribuição desses 
recursos é feita por meio de 
mecanismos e critérios próprios, 
estabelecidos na Constituição Federal 
ou em leis específicas.

 União – Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR), 
Imposto de Renda (IR), Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) e Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). 
A União transfere 50% (cinquenta por 
cento) da arrecadação do ITR aos 
municípios onde estejam localizados os 
imóveis sobre os quais incida o 
imposto. O IR retido na fonte sobre 
rendimentos do trabalho e títulos da 
dívida pública pagos pela prefeitura fica 

integralmente no município.    
O mecanismo de transferência do IPI 
está descrito no item anterior. Já o FPM 
foi criado para transferir parte da 
arrecadação do IR e do IPI para os 
municípios. Atualmente, 23,5% (vinte e 
três e meio por cento, sendo dois e 
meio por cento nos decêndios ao longo 
do ano e mais um por cento 
exclusivamente no primeiro decêndio 
de dezembro de cada ano) do 
montante desses impostos, que são 
arrecadados pela União, são 
transferidos para as cidades. Esse 
Fundo possui os seguintes aspectos:
– a receita proveniente do FPM é 

contínua, isto é, entra para os cofres 
municipais a cada dez dias, permitindo 
um planejamento racional das 
despesas municipais e dos 
desembolsos, ou seja, da programação 
orçamentária e financeira;

– o Fundo tem suas cotas calculadas pelo 
Tribunal de Contas da União, 
funcionando o Banco do Brasil como 
agente repassador;

– o Fundo é fiscalizado pelo Legislativo 
Municipal e pelo Tribunal de Contas  
da União.
8.  Compensação financeira (royalties) 

pela exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos e de 
outros recursos minerais em seu 

território, plataforma continental, mar 
territorial ou zona exclusiva.5

9. Transferências de Fundos 
Setoriais: 

 Educação: Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais – 
FUNDEB, distribuído conforme o 
número de alunos matriculados na 
educação infantil e no ensino 
fundamental e Fundo Nacional de 
desenvolvimento da Educação – FNDE, 
administra os recursos do Salário 
Educação (2,5% da folha de pagamento 
das empresas) e repassa aos municípios  
a Quota Estadual, recursos para 
alimentação escolar e programas 
específicos.

 Saúde: Transferências do Fundo 
Nacional de Saúde e do Fundo Estadual 
de Saúde, relacionados ao Sistema 
Único de Saúde – SUS.

 Assistência Social: Transferências 
do Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS, do Fundo Estadual de 
Assistência Social – FEAS  e do Fundo 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FDCA.

5. Os itens relativos aos instrumentos de planejamento 
orçamentário, lei de Responsabilidade Fiscal e fontes 
de receita dos municípios são uma adaptação do item 
1 do módulo 3 da publicação O Modo Petista de Ação 
Parlamentar, da Fundação Perseu Abramo, disponível em 
http://www.enfpt.org.br/node/121.
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10. Receitas de Capital: receitas 
obtidas com a alienação de bens, 
operações de crédito, amortizações de 
empréstimos e transferências de capital.6

 Execução financeira

Para dar início à execução financeira, 
devem ser tomadas as seguintes 
providências:

 Enviar o autógrafo do prefeito ou 
da prefeita aos bancos em que o 
município mantém movimentação;

 Analisar a programação financeira 
e o cronograma de desembolso para o 
exercício que se inicia e promover os 
ajustes que julgar necessários, nos 
limites da autorização legislativa;

 Providenciar o levantamento da 
dívida ativa, tributária e não tributária, 
para efetivar sua cobrança;

 Verificar se a receita prevista  
para o primeiro bimestre está compatível 
com as metas de resultado primário, ou 
seja, a capacidade de pagar, e nominal, 
isto é, a capacidade de assumir 
compromissos a longo prazo;

 Verificar se os gastos com pessoal 
e a dívida pública estão nos limites 
previstos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF.

Em relação às despesas, a 
verificação entre o que o município 

paga a grandes fornecedores e o que 
outros municípios pagam é fonte de 
informação preciosa, desde que se 
adotem critérios que tragam respostas 
confiáveis. Informações a esse respeito 
podem ser encontradas junto a 
municípios vizinhos ou de porte 
semelhante, por meio de seus  
Diários Oficiais, de suas páginas na 
internet ou de consulta direta   
às Administrações.

Vale destacar que da receita de seus 
impostos e de transferências 
constitucionais, o município deve 
aplicar, no mínimo, obrigatoriamente, 
25% em educação e 15% em saúde 
(arts. 198 e 212 da CF.).

Importante: após a posse, caberá ao 
(à) prefeito (a) enviar a prestação de 
contas do último exercício do mandato 
de seu antecessor aos órgãos 
competentes. Além dessa 
documentação, o chefe do Executivo 
deve elaborar e encaminhar ao Tribunal 
de Contas os seguintes relatórios:

 Relatório resumido da execução 
orçamentária, que deverá ser publicado 
até trinta dias após o encerramento de 
cada bimestre;

 Relatório de gestão fiscal, que 
deverá ser publicado até trinta dias 
após o encerramento de cada 
quadrimestre.

Gestão Patrimonial

O patrimônio municipal compõe-se 
de bens móveis e imóveis. O seu 
inventário é exigência da Lei nº 4.320/64 
e deve ser feito pelo menos uma vez 
por ano, visando ao controle dos 
mesmos, bem como o correto registro 
na contabilidade local. Vale lembrar que 
o meio ambiente é também 
considerado patrimônio do município. 
Assim, é preciso verificar se existem 
questões envolvendo danos ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, e que providências relativas à 
sua manutenção devem ser tomadas. 
Destaca-se que este tema é de 
competência comum da União, dos 
estados e dos municípios.

Gestão tributária

O Código Tributário Municipal – CTM 
é o instrumento pelo qual a população, 
por meio dos seus representantes 
legais – agentes políticos integrantes 
dos poderes Legislativo e Executivo –, 
explicita a natureza e o montante   
de recursos de origem tributária  
que cada munícipio irá desembolsar 
para, juntamente com as demais fontes 
de receita, financiar a ação do  
governo local.
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É importante verificar se o CTM 
encontra-se de acordo com as normas 
constitucionais e legais e se a 
administração tributária está organizada 
de modo a cumprir suas atribuições e 
alcançar os objetivos que fundamentam 
a arrecadação.7

Comentário: Em 2014, entrarão em 
vigor as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
– NBCASP, com o objetivo de padronizar 
os procedimentos contábeis nas três 
esferas de governo. Todos os órgãos 
públicos passarão a utilizar, em 2014, um 
Plano de Contas padronizado 
nacionalmente por determinação da 
Secretaria do Tesouro Nacional. Isto exigirá 
dos parlamentares e das parlamentares o 
cuidadoso acompanhamento das novas 
regras, que mudarão a forma de 
contabilização do patrimônio público, que 
passará a considerar, por exemplo, os bens 
de uso comum, como praças, parques ≠e 
monumentos.  

6. Receitas Agropecuárias, Industriais e de Serviços, 
também podem vigorar em alguns municípios 
específicos. 

7. Os itens relativos à execução financeira, gestão do 
patrimônio e gestão tributária foram extraídos da 
publicação Municípios Fortes, Brasil Sustentável – Apoio à 
Gestão Municipal, da Subchefia de Assuntos Federativos 
– Secretaria de Relações Institucionais, da Presidência 
da República do Brasil, disponível em http://www.
portalfederativo.gov.br .
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Uma síntese dos referenciais da 
trajetória parlamentar do PT, que 
indicam nossa contribuição histórica ao 
desenvolvimento da democracia com 
justiça social, aponta diretrizes que 
marcam a identidade do modo petista 
de atuação parlamentar.

São diretrizes partidárias para a 
elaboração da Proposta de Mandato 
Parlamentar:

 Defender a prática e os 
compromissos partidários 

Ser filiado há mais ou menos tempo 
não é razão para diferentes atitudes ou 
empenho na defesa partidária. Conhecer 
o partido, sua história (inclusive a 
história do PT no município), suas 
deliberações e seus compromissos 
históricos é obrigação de todos os 
vereadores e vereadoras do PT. A 
presença constante na vida partidária, a 
participação efetiva nos processos de 
elaboração de Programa de Governo, na 
avaliação do governo e na definição de 
estratégias comuns de campanha são 
fundamentais. 

Veja o caderno e o vídeo “Bem Vindo, Bem 
vinda ao PT”.

 Garantir, por meio da ação 
parlamentar, instrumentos de 
ampliação da participação cidadã, do 
controle social, da democratização da 
informação – transparência – e do 
aperfeiçoamento da gestão pública. 
Para aprofundar, retome o conteúdo do Eixo 
2: Participação popular e cidadã e controle 
social e Eixo 4: Gestão ética, democrática e 
eficiente.

 Envolver-se nas questões de 
interesse coletivo. O Parlamento tem 
também como responsabilidade 
contribuir para a educação popular, 
para a garantia de direitos e para o 
aprimoramento da democracia.

 Ser propositivo, não ficar 
circunscrito àquilo que já se encontra 
inscrito na Lei Orgânica do Município,   
no Regimento Interno da Câmara 
Municipal, como se essas legislações já 
estivessem definitivamente 
consolidadas. É importante dominar o 
Regimento para conhecer espaços para 

diretrizes do Modo Petista de Atuação Parlamentar

a ação parlamentar institucional, 
inclusive para reformulações no 
Parlamento.
DICA: É importante que os vereadores e 
vereadoras estejam abertos para incorporar na 
sua atuação parlamentar temas urgentes do 
município e não apenas aqueles com os quais 
historicamente já trabalham.

 Buscar sempre maior 
capacitação, aprimoramento e 
aumento do nível de conhecimento 
sobre a realidade brasileira, a realidade 
local e as questões relacionadas à 
prefeitura e ao parlamento.
DICA: Para ser um bom vereador ou uma boa 
vereadora, é preciso conhecer, entre outras: a 
Constituição Federal, a Constituição Estadual, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei de 
Licitações (Lei Federal n° 8.666), o Estatuto da 
Cidade, Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), o Estatuto do Idoso, bem como legislação 
específica de interesse do mandato. Além disso, é 
necessário dominar a Lei Orgânica do Município 
(LOM), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
conhecer a estrutura administrativa da prefeitura 
e os conselhos já instalados e em funcionamento 
no município.
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 Defender o projeto estratégico 
nacional e os projetos conjunturais do 
Partido dos Trabalhadores e sustentar a 
defesa do governo Dilma e dos demais 
governos petistas.
DICA: É importante conhecer as ações 
desenvolvidas pelo governo estadual e pelo 
governo federal no seu município, e estar atento 
à aplicação e  fiscalização dos recursos de outras 
esferas de governo destinadas à cidade, assim 
como no que estas ações dos governos estadual 
e federal estão relacionadas à sua atuação 
parlamentar. Você pode obter informações, por 
exemplo, no Portal Federativo (www.
portalfederativo.gov.br) e na Controladoria 
Geral da União (www.cgu.gov.br).

 Manter no seu programa uma 
visão global do município, e da sua 
importância como ente federativo.  

 Comprometer-se com uma  
gestão ética, democrática e eficiente, 
com a participação cidadã e o controle 
social, com a democracia para todos,  
em todas as dimensões, com a  
garantia de direitos de todos os 
cidadãos e cidadãs.

 Defender os investimentos nas 
políticas sociais, priorizando as áreas de 
maior exclusão social, com a finalidade 
de diminuir as desigualdades, promover 
a redistribuição de renda, a reforma 
agrária e o combate a todas as formas 
de violência.

PROPOSTA dE MANdATO

O que é?
Cada vereador, cada vereadora deve 

apresentar ao partido, aos eleitores e às 
eleitoras, suas Propostas de Mandato: 

O que pretende priorizar? Como vai 
atuar na Câmara? Como vai se relacionar 
com a comunidade, com os integrantes  
do mandato e com seus eleitores? 

A Proposta de Mandato é o documento 
que representa seu compromisso público 
perante a comunidade e o partido.

Quais seriam as características 
básicas de uma Proposta 
de Mandato?
Uma Proposta de Mandato Parlamentar 

deve evidenciar:
 Fidelidade aos compromissos e 

diretrizes partidários;
 Clareza e objetividade nas opiniões e 

nas propostas;
 Articulação entre a proposta de ação 

parlamentar e o Programa de Governo  
que o partido apresenta para as eleições 
municipais;

 Identidade da proposta com a  
história pessoal do vereador ou   
vereadora: cada um tem uma trajetória   
de vida comunitária, profissional ou 
política, que é um trunfo fundamental  
nas eleições municipais para vereador   
ou para vereadora;

 Viabilidade das propostas: elas devem 
ser exequíveis e adequadas à conjuntura 
local e aos limites da função parlamentar;

 Transparência das ações do mandato: 
o vereador, ou a vereadora, deve apresentar 
a forma como pretende prestar contas de 
suas ações e que mecanismos de 
participação tem a intenção de adotar  
para os que acompanham seu mandato.

DICA: Fazer promessas de realizar obras, por 
exemplo, foge às atribuições do Legislativo.  
Neste caso, é função parlamentar lutar pelas 
obras necessárias, fazer moções, fazer emendas 
orçamentárias e apoiar e estimular a  
organização popular em torno delas. Cabe 
também ao vereador ou a vereadora fiscalizar  
a realização das obras aprovadas, tanto no 
aspecto financeiro como no cumprimento de 
prazos e demais condições gerais.

Como construir uma Proposta 
de Mandato?
A construção de uma Proposta de 

Mandato deve ser conduzida de forma 
coletiva, já durante a campanha, e 
aprimorada, avaliada e ajustada durante  
os quatro anos do mandato. Uma vez 
eleito,  o vereador ou vereadora, com a sua  
equipe mais próxima, deve realizar um 
planejamento da sua atuação na Câmara 
de Vereadores, tendo as diretrizes e eixos 
do Modo Petista de Governar e de  
Atuação Parlamentar como referência  
para a elaboração do plano ação   
do seu Mandato Parlamentar.   
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 Comprometer-se com a igualdade 
entre homens e mulheres e com o 
combate à discriminação racial.

 Respeitar a liberdade    
de orientação sexual e a religião   
das pessoas.

 Comprometer-se com a garantia 
dos direitos das pessoas com 
deficiências, pessoas idosas, crianças e 
adolescentes.

 Defender a existência dos 
movimentos sociais, populares, sindicais 
e ambientais.

 Representar, antes de tudo, o 
partido, pois os vereadores e as 
vereadoras petistas são eleitos pelo 
conteúdo e pela força social da legenda 
e dos votos dos demais candidatos e 
candidatas (dos que ganharam ou 
perderam as eleições). Seu mandato não 
é uma conquista apenas pessoal ou de 
um grupo político, mas principalmente 
partidária. O partido lhe transmite força 
e a vereadora e o vereador também 
reforçam o partido.

 Participar ativamente das 
ações e deliberações da bancada e 
contribuir para o seu fortalecimento. 
Os membros da bancada devem 
estabelecer uma relação solidária, 
fraterna e respeitosa, promovendo 
uma sólida unidade da ação 
parlamentar.

DICA: A bancada de vereadores e vereadoras é 
o órgão partidário, subordinado às 
deliberações do Diretório Municipal, que de 
perto discute e orienta a ação parlamentar, 
respeitando o estatuto do partido. As 
bancadas, enquanto coletivos partidários, são 
espaços de discussão política e de elaboração 
de políticas públicas. As relações entre partido 
e bancada devem ser fortes e claras, de modo 
a serem salutares, solidárias e sólidas na luta 
por um objetivo político comum.

 Estreitar relações com o partido 
e com o Diretório Municipal, dialogando 
e trocando experiências com o – e no – 
partido, contribuindo com as ações, 
discussões e organização partidárias.

 Contribuir financeiramente com o 
PT, nas condições estabelecidas pelo 
estatuto, pelo regimento interno ou 
resoluções dos órgãos partidários.  Você 
acessa o Estatuto do PT pelo link  http://www.
pt.org.br/downloads/categoria/estatuto_do_pt.

 Cumprir compromissos 
estabelecidos na carta eleitoral do 
Partido dos Trabalhadores, assumidos 
na época eleitoral. 

FuNçõES ESPECÍFICAS 
dE vEREAdORES E 
vEREAdORAS

O Parlamento é parte do tripé de 
poderes do Estado Democrático: Poder 
Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário.

Seus integrantes têm algumas 
atribuições próprias e outras que  
são comuns às lideranças políticas.   
É um espaço de disputa pela  
hegemonia política e formulação   
de políticas públicas.

O vereador e a vereadora são agentes 
políticos no município. Os vereadores e 
vereadoras eleitos pelo PT são 
lideranças que devem defender os 
interesses populares e são importantes 
mobilizadores da comunidade na 
realização de ações coletivas e de defesa 
de direitos.

Suas atribuições específicas são:
 Legislar

O vereador e a vereadora têm a 
atribuição maior de fazer leis, no âmbito 
de suas competências, tendo como 
premissa o fortalecimento e a garantia 
de direitos dos cidadãos e das cidadãs. 
Outras questões de relevância para a 
cidade, especialmente aquelas 
relacionadas com a formulação de 
políticas públicas são, em sua grande 
maioria, de iniciativa do Poder 
Executivo. Isso, porém, não retira do 
parlamentar e da parlamentar a 
responsabilidade de atuar, no âmbito de 
sua competência, para propor, alterar e 
influenciar mudanças na respectiva 
legislação e/ou como mediador nos 
casos de conflito de interesses.



Caderno o Modo Petista de Governar 
e de atuação ParlaMentar

76

DICA: Uma iniciativa muito interessante é propor 
que a Câmara Municipal execute uma 
consolidação da legislação municipal1, que 
normalmente é dispersa, complexa e sobreposta. 
Isso facilita a consulta às leis e a sua atualização, 
retirando ou aperfeiçoando aquelas que se 
tornam obsoletas. Consolidar a legislação 
possibilita maior entendimento das leis que regem 
a vida da comunidade e consiste, dessa forma, em 
divulgação de direitos da população.

 Fiscalizar
É atribuição dos integrantes da Câmara 

Municipal fiscalizar o Poder Executivo 
municipal e o próprio Poder Legislativo e 
julgar as contas públicas já apreciadas 
pelos tribunais correspondentes.

Essa ação fiscalizadora e a denúncia 
de irregularidades foram importantes para 
a consolidação do nosso partido e se 
firmaram como marca do PT no 
imaginário social. Os parlamentares e as 
parlamentares petistas não podem deixar 
que essa atuação tenha um caráter 
reducionista; ela deve ser baseada em 
informações técnicas confiáveis, evitando 
o mero oposicionismo.

A fiscalização orçamentária, por 
exemplo, é uma das principais bandeiras 
do PT no Legislativo, desde a aprovação 
do orçamento, o acompanhamento de 
sua execução e a aprovação de contas ao 
final do período. Também relevante é a 
fiscalização sobre a aplicação e 
transferência de recursos de programas2 

 FuNçãO LEGISLATIvA
No âmbito municipal, as proposições 

legislativas podem estar vinculadas a 
questões de ordem administrativa, às políticas 
públicas, ao planejamento urbano, ao 
patrimônio público, às atividades da 
administração pública municipal, ao 
ordenamento jurídico-institucional, enfim, aos 
peculiares interesses do município.

Quanto à elaboração das leis que tratam 
de questões referentes a políticas públicas, no 
que diz respeito tanto às diretrizes e 
determinações que as orientam como ao seu 
financiamento, a função legislativa incide nas 
funções administrativas do Estado e, portanto, 
nas atribuições do Executivo. Por conseguinte, 
o legislador pode e deve atuar como 
mediador nos casos de conflito de interesses.

É importante acentuar que a maioria dos 
projetos que tramitam nas Câmaras 
Municipais são provenientes do Executivo, 
pois, em geral, versam sobre despesas 
públicas, o que é uma prerrogativa daquele 
Poder. O vereador pode também apresentar 
projetos de lei que impliquem alteração no 
quadro de despesas, desde que sejam 
indicadas as fontes de receita adequadas, o 
que demanda remanejamento de verbas 
dentro do Orçamento. Isso ocorre com  
pouca frequência, seja por desconhecimento 
da própria legislação e dos procedimentos 
apropriados, seja por pressão política   

dos governos estadual e federal  
(Bolsa Família, SUS, Fundeb etc.)  
para os municípios.

A função fiscalizadora do Legislativo 
em geral relaciona-se com ações do 
Tribunal de Contas, Ministério Público e 
Poder Judiciário. Por isso, as vereadoras 
e os vereadores devem conhecer as 
principais atribuições dessas outras 
instituições e acioná-las sempre que   
for cabível.
DICA: O parlamentar e a parlamentar devem 
conhecer bem todos os instrumentos 
regimentais que permitam o exercício de seu 
papel fiscalizador. Por exemplo, é importante 
saber que, além de proposituras como o 
Requerimento de Informações (que pode ser 
enviado ao Poder Executivo para obter dados 
sobre sua atuação), é possível convocar 
autoridades para prestar esclarecimentos nas 
Comissões Permanentes ou no Plenário. 
Também relevantes são as Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs),  que podem 
ser instaladas para apurar denúncias sobre 
irregularidades.

1. Consolidar a legislação implica organizá-la, atualizá-la, 
simplificá-la, retirando as remissões e a tornando mais estável, 
sólida e compreensível. Remissões são referências a outro 
ponto.  No caso de Legislação, as leis, quando  atualizadas, 
geralmente fazem referência  a leis anteriores sobre  o mesmo  
assunto,  ao invés de conter, no próprio  texto,  a atualização 
completa, revogando  essas leis anteriores. 

2. Consulte o catálogo de programas federais, disponível 
no Portal Federativo, pelo link http://www.portalfederativo.
gov.br/pub/Inicio/DivulgacaoProgramasFederais/Catalogo_
Programas_Federais.pdf e as informações da Controladoria 
Geral da União, no endereço:www.cgu.gov.br.



77

a assuntos relacionados ao ordenamento 
jurídico e ao planejamento urbano; ao 
processo de implantação de políticas públicas 
e regulamentação de Conselhos Municipais.

A apresentação de projetos como os que 
tratam da concessão de título de utilidade 
pública a entidades filantrópicas, da 
nomeação de ruas e logradouros públicos e 
da concessão de título de cidadão honorário, 
embora possam ter sua importância, não 
devem ser a prioridade da produção 
legislativa do vereador e da vereadora petista. 
Sua atuação deve ser propositiva no dia a dia. 
Ela deve estar orientada para a elaboração de 
projetos de lei e iniciativas que digam respeito 
ao desenvolvimento da cidade, ao 
aperfeiçoamento da cidadania, em seus 
múltiplos aspectos, e à realização da justiça 
social.

Essa perspectiva pode e deve ser 
desenvolvida a partir do incentivo ao livre 
debate de ideias, à auto-organização da 
população e à negociação pública de 
interesses. Outro aspecto da prática do 
legislador petista deve se referir à formulação 
de indicações e requerimentos ao prefeito ou 
prefeita e à administração municipal que 
tratem de necessidades, reivindicações e 
direitos. Trata-se de tornar públicas as 
informações acerca das decisões do Executivo 
e zelar sempre para que se efetivem políticas 
públicas voltadas para os interesses da 
maioria da população.

É fundamental compreender que a 
legislação municipal, ao reger e orientar a 
administração pública local, além de poder 
contribuir para a garantia de direitos de 
cidadania, pode gerar maior harmonia entre 
os Poderes.

Tanto os projetos de lei que são de 
iniciativa do Executivo como os apresentados 
pelos próprios parlamentares ou os que se 
originam da iniciativa popular passam pela 
apreciação e pela discussão do conjunto dos 
vereadores e vereadoras. Durante a 
tramitação dos projetos, a bancada do PT 
deve, por meio da ação parlamentar, agir, a 
partir dos princípios e políticas partidárias, 
com o intuito de contribuir para a realização 
da justiça social, do estabelecimento de 
relações democráticas na cidade e para o 
desenvolvimento do município. Para atender 
a esses objetivos, os vereadores e vereadoras 
não podem se limitar simplesmente a aprovar 
ou rejeitar as proposições encaminhadas. 
Quando for o caso, cabe-lhes aperfeiçoar o 
texto legal ou mesmo corrigir, por meio de 
emendas, erros, omissões, inadequações ou 
cláusulas inaceitáveis que estejam presentes 
nas proposições originais.

Além de projetos de lei, outras 
proposições legislativas comuns são:  
Projeto de Emenda à Lei Orgânica do 
Município, Projeto de Decreto Legislativo, 
Projeto de Resolução, Indicação, Moção   
e Requerimento.  

do chefe do Executivo ou mesmo de 
bancadas adversárias.

Destacam-se entre os projetos de lei de 
iniciativa exclusiva do Executivo: o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
a Lei Orçamentária Anual.

Por outro lado, é facultada à população a 
apresentação de projetos de lei de iniciativa 
popular (nos termos da Constituição Federal 
e, em alguns casos, da Lei Orgânica 
Municipal). Em algumas Câmaras Municipais, 
foram criadas Comissões de Participação 
Legislativa, destinadas a acolher, para análise e 
encaminhamento, desde que sejam 
pertinentes ao âmbito municipal, proposições 
enviadas pela população.

No exercício da função legislativa o 
vereador e a vereadora participam da 
elaboração das leis de interesse do município. 
Este processo pode estar relacionado com a 
alteração de normas jurídicas já existentes ou 
com a criação de novas leis.

As proposituras apresentadas pelos 
parlamentares são, com maior frequência, as 
que se referem a emendas aos Planos 
Plurianuais, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
ao Orçamento Anual; aos tributos municipais; 
à aplicação das rendas municipais; à 
concessão de isenções e benefícios fiscais; à 
concessão, à alienação, ao arrendamento e à 
doação de bens ou áreas públicas; a questões 
referentes ao quadro de pessoal da 
administração municipal e da própria Câmara; 
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A IMPORTâNCIA dA FuNçãO FISCALIzAdORA
SuAS POTENCIALIdAdES E SEuS LIMITES
No município, a função fiscalizadora 

do Legislativo e o consequente  
controle institucional externo sobre os 
atos do Executivo estão resguardados 
pelo artigo 31 da Constituição Federal. 
Essa fiscalização é muito importante para 
a defesa do patrimônio público, dos 
interesses da sociedade e dos valores 
éticos que devem nortear a 
administração e o cuidado com a coisa 
pública, e contribui também para o 
cerceamento de práticas abusivas, 
autoritárias e discricionárias que possam 
ser exercidas pelo chefe do Executivo ou 
por seus auxiliares. Os parlamentares e as 
parlamentares petistas não podem, 
todavia, exercer a ação fiscalizadora 
movidos exclusivamente por uma 
atitude denuncista; ela deve ser baseada 
em informações técnicas confiáveis, 
evitando o mero oposicionismo.

Existem importantes instrumentos para 
exercer a fiscalização de que trata esse 
tópico. Para acompanhar as atividades do 
Executivo municipal,  o vereador e a 
vereadora podem se valer dos 
Requerimentos de Informações e podem 
convocar o próprio prefeito ou seus 

auxiliares, sempre que existirem denúncias 
fundamentadas contra autoridades locais 
ou quando houver necessidade de 
esclarecimentos sobre a condução de 
assuntos de interesse da cidade. O 
parlamentar deve também acompanhar a 
execução orçamentária para garantir a 
correta aplicação dos recursos públicos. 

A função fiscalizadora da Câmara 
Municipal estende-se ao processo de 
julgamento e aprovação das contas do 
Poder Executivo, bem como de outros 
atos que possam ser considerados 
lesivos à função pública ou que 
impliquem improbidade administrativa.

Caso as contas do Executivo sejam 
rejeitadas pela Câmara, resta a 
possibilidade de seu encaminhamento 
ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário, para medidas na esfera 
judicial. Quanto aos atos abusivos ou de 
improbidade que configurem crime de 
responsabilidade, poderá haver 
julgamento político pelo Legislativo, cujo 
resultado pode até mesmo implicar 
cassação de mandato.

A competência para fiscalização pode 
também ser exercida para o julgamento 

de ações dos próprios parlamentares, 
seja por denúncias de corrupção, 
beneficiamento ilícito, improbidade 
administrativa ou descumprimento do 
decoro parlamentar. Vale observar que o 
parlamentar não pode ser julgado por 
suas opiniões, sendo-lhe assegurada 
plena liberdade de expressão e opinião.

Finalmente, o Poder Legislativo pode 
apurar casos que impliquem o 
descumprimento de princípios e o 
desvirtuamento do uso de prerrogativas 
que regem a atividade pública  
por meio das Comissões Parlamentares 
de Inquérito. 

As CPIs, como são conhecidas essas 
Comissões, são instituídas para  
apuração de denúncias ou indícios  
que apontem para graves irregularidades 
nas ações praticadas por agentes 
públicos, sejam membros do Executivo 
ou do Legislativo.

Quanto a isso, é importante 
reconhecer que o Poder Legislativo tem 
desempenhado um papel importante na 
apuração de denúncias e no julgamento 
de fatos abusivos. Não obstante, é 
igualmente correto reconhecer  
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 Representar os interesses 
da sociedade local
O vereador e a vereadora, eleitos, 

tornam-se representantes da sociedade 
local como um todo, deixando de 
corresponder exclusivamente aos 
enraizamentos regionais e setoriais 
específicos que os elegeram.

O Legislativo pode criar instrumentos 
para ampliar a participação direta da 
sociedade na Câmara, reforçando e 
estimulando projetos de lei de iniciativa 
popular, a tribuna livre, as audiências e 
as consultas públicas, os referendos, os 
fóruns de discussão, a Câmara 
itinerante, entre outros, bem como a 
transparência nas pautas da Câmara e 
sua divulgação antecipada.

Isso é fundamental especialmente 
porque os movimentos populares e de 
cidadania dependem disso para 
reivindicar e defender seus interesses, 
em contraposição aos lobbies realizados 
pelos poderes econômicos no 
Parlamento que, muitas vezes, têm 
acesso privilegiado às informações.

 Debater e dialogar 
permanentemente
O Poder Legislativo é, por natureza, o 

espaço da explicitação do conflito, da 
polêmica, da crítica e do debate. A 
vereadora e o vereador petista são 

debatedores firmes das questões locais e 
nacionais, mobilizadores e profundos 
respeitadores de opiniões diferentes, 
argumentadores por excelência, 
propositores criativos de saídas e 
soluções, negociadores e articuladores 
dos interesses dos cidadãos e cidadãs. 

 Estimular e apoiar a 
organização de setores da 
sociedade
Os movimentos sociais são 

tradicionalmente parceiros do PT na 
construção de políticas públicas, na 
disputa pela hegemonia política do 
partido e na mobilização da população 
pela garantia de direitos de cidadania, 
incorporando também os interesses da 
parcela da população que não participa 
de organizações. Por isso, é fundamental 
a relação entre o Parlamento e os 
movimentos sociais.

A experiência parlamentar permite uma 
inserção na sociedade que pode nuclear 
interesses e criar nexos entre setores. Essa 
articulação pode, por meio de 
mecanismos de participação cidadã 
(audiências, debates, tribuna livre, fóruns 
etc.), gerar novas propostas e iniciativas, 
fortalecendo a vocação do PT para propor, 
construir, democratizar e governar.

Os vereadores e as vereadoras devem 
desenvolver um trabalho sintonizado 

com os movimentos sociais, 
incentivando-os a se organizarem cada 
vez mais, mantendo-os informados sobre 
os assuntos debatidos no Legislativo e 
participando das atividades promovidas 
pelas comunidades locais.

A difusão da informação à sociedade 
– por meio de publicações impressas, 
mídia eletrônica, rádio, redes sociais etc. 
– amplia seu conhecimento, sua 
capacidade de argumentação e, portanto, 
sua capacidade de exercer seus direitos 
de cidadania.

Para fortalecer os movimentos 
sociais, torna-se necessário promover 
e respeitar sua autonomia, 
combatendo as práticas de 
cooptação e manipulação.

 Propor soluções para o 
desenvolvimento local e 
institucionalizar políticas públicas
O parlamentar e a parlamentar petista 

devem conhecer ao máximo a realidade 
de seu município para, entre outros 
objetivos, contribuir para o 
desenvolvimento local sustentável, que é 
condição estratégica para a superação da 
pobreza, da violência, das desigualdades 
e é direito de cidadania.

O vereador e a vereadora podem propor 
ao Poder Executivo a implantação de 
políticas públicas inovadoras, que 
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que há casos em que o Legislativo, em 
especial no âmbito municipal, tem sido 
manipulado por interesses particulares 
ou agido de forma subserviente aos 
interesses do Executivo ou de grupos de 
pressão, em situações que envolvem 
relações político-administrativas escusas.

Cabe também ressaltar que, em 
muitos casos, organismos como os 
conselhos ou comissões, que 
representam a população em diversas 
áreas, e a mídia em geral têm oferecido 
grande auxílio e apoio à atuação 
fiscalizadora de parlamentares, 
contribuindo, assim, para neutralizar a 
pressão dos grupos interessados em 
deter o curso das investigações e 
oferecendo canais para a divulgação do 
andamento dos trabalhos e dos 
resultados obtidos pelas CPIs.

Função fiscalizadora e a 
relação com o Tribunal de 
Contas, o Ministério Público e 
o Poder Judiciário

O exercício da função fiscalizadora do 
Poder Legislativo pode exigir uma 
relação institucional com o Tribunal de 
Contas, com o Poder Judiciário ou com o 
Ministério Público.

 Tribunal de Contas
O Tribunal de Contas da União, assim 

como os dos estados e os dos municípios 
de São Paulo e do Rio de Janeiro, são 
órgãos auxiliares e de orientação do Poder 
Legislativo. Aos Tribunais de Contas dos 
Estados compete atuar na fiscalização 
contábil, financeira orçamentária, 
operacional e patrimonial do estado e de 
seus municípios, quanto à legalidade, à 
legitimidade, à economicidade, à 
aplicação de subvenções e à renúncia   
de receitas.

A despeito da importância do papel 
fiscalizador exercido por esses tribunais, 
muitas críticas têm sido feitas ao modelo 
em vigor.

A mais frequente diz respeito à 
composição dessas Cortes. A escolha   
de seus integrantes é feita pelo Poder 
Executivo (que, na maioria dos casos, 
indica um terço de seus integrantes) e 
pelo Poder Legislativo (que indica os 
demais conselheiros). Compostos dessa 
forma, esses tribunais atuam, muitas vezes, 
sob a influência de interesses políticos em 
detrimento da isenção e da qualidade 
técnica da fiscalização que devem realizar.

Apesar da necessidade de uma 
significativa reflexão e discussão com a 
sociedade acerca das atribuições, da 

composição e do funcionamento dos 
Tribunais de Contas, as Câmaras 
Municipais podem e devem exigir um 
posicionamento desses tribunais quanto 
aos procedimentos adotados em casos 
nos quais existam suspeitas de 
irregularidades praticadas pelo Executivo. 

Eventualmente, o posicionamento do 
Tribunal de Contas pode ser parcial, mas 
a análise técnica que realiza pode servir 
de subsídio à atuação parlamentar.

Assim, o vereador e a vereadora, 
sempre que julgarem importante, 
podem apresentar uma representação 
ao Tribunal de Contas para a análise de 
contrato específico, informando-o sobre 
dúvidas quanto à sua regularidade.

A representação deve ser 
encaminhada ao presidente do Tribunal 
de Contas do Estado, que designará um 
conselheiro relator para apreciar a 
questão. Além disso, quando houver 
indícios de irregularidades, o vereador 
poderá, por meio da Câmara Municipal, 
de Comissão Técnica ou de Inquérito, 
requerer ao Tribunal de Contas a 
realização de inspeções ou auditorias de 
natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial 
nos órgãos municipais do Poder 
Executivo.
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respondam aos problemas sociais e 
econômicos de seu município.

Podem também propor a 
regulamentação, por meio de leis, das 
políticas públicas existentes, garantindo 
sua permanência e continuidade, 
enquanto direito dos cidadãos e   
das cidadãs.

Desta forma, irá contribuir para 
promover políticas de Estado, com 
vigência mais ampla do que a do 
mandato de um governo. 

 Garantir a informação fidedigna 
a todos os cidadãos e cidadãs, 
sobre a ação parlamentar da 
Câmara Municipal
Para se promover a vivência de direitos, 

o conhecimento das leis municipais, a 
participação cidadã no debate político no 
município e a importância de tudo isso 
para a vida de cada cidadão e cidadã, é 
imprescindível que a Câmara Municipal 
tenha mecanismos de comunicação que 
garantam, a toda a sociedade, o acesso  
à informação objetiva, compreensível   
e atualizada.

Isso pode ser obtido por meio da 
ação direta de cada parlamentar em 
contato direto com a população, por 
meio de seus materiais impressos de 
mandato e/ou por instrumentos de mídia 
e das redes sociais.

Deve-se desenvolver, 
principalmente, uma ação organizada 
da bancada petista e toda a Câmara, 
para a criação de mecanismos 
formais de informação e 
comunicação, tais como: sessões da 
Câmara e plenárias em bairros, 
matérias específicas publicadas em 
jornais, folhetos informativos, uso de 
rádio, do alto-falante nas ruas, site, 
blog e twitter na internet, mural na 
praça, mala-direta para lideranças 
comunitárias e instituições que 
possam repassar as informações etc.

Relação entre bancada 
petista, executivo petista 
e o partido

 O projeto político do governo 
petista é uma construção coletiva e 
exige o compromisso da bancada, do 
prefeito ou da prefeita do PT e de 
todo o partido na execução do 
Programa de Governo.

 Os Poderes Legislativo e 
Executivo são independentes e têm 
funções constitucionais específicas, 
portanto, não há relação de 
hierarquia entre os dois Poderes.

 É fundamental garantir parceria 
e confiança mútua. Devem ser 
criados procedimentos e 

entendimentos comuns para manter o 
equilíbrio entre o Legislativo e o 
Executivo.

 O governo tem obrigação de 
ouvir e manter informada a sua 
bancada, que tem uma visão própria 
sobre a realidade local. A bancada, 
por sua vez, tem a obrigação de 
defender e sustentar o governo e o 
programa petista no município, por 
meio de suas atribuições de 
Legislativo.
DICA: A criação de um Conselho Político, por 
exemplo, permite diálogo entre bancada, 
partido e executivo petistas; é uma 
experiência bem-sucedida em vários 
municípios  governados pelo PT.

desafios de um mandato 
parlamentar petista

A democracia exige um contínuo 
esforço de ampliação da consciência  e 
da prática política democrática em uma 
sociedade marcada por relações sociais 
complexas, marcada por interesses 
contraditórios, e muitas vezes 
conflitantes, por experiências   
culturais diversas.

Assim, trabalhar com essa realidade e 
marcar a identidade da ação política 
partidária petista dependem da 
superação de desafios.
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 Poder Judiciário
O Poder Judiciário é responsável pela 

aplicação das leis com o objetivo de 
solucionar os conflitos de interesse que 
surjam entre pessoas, empresas e 
instituições, desde que lhes sejam 
postos à decisão. Afora buscar soluções 
para os conflitos citados, os quais 
envolvem questões cíveis, isto é,  
não-criminais, cabe também ao  
Poder Judiciário impor sanções  
penais àqueles que cometem   
algum delito.

O vereador e a vereadora podem 
recorrer ao Poder Judiciário para 
assegurar o cumprimento da lei. Para 
tanto, deverão acionar o Ministério 
Público, uma vez que os promotores 
públicos têm prerrogativas 
constitucionais para exigir judicialmente 
o cumprimento da lei. Essa iniciativa 
poderá ser tomada, por exemplo, em 
casos que dizem respeito à falta de 
infraestrutura para o atendimento da 
população, à falta de vagas nas escolas, 
à precariedade na prestação de serviços 
públicos ou, ainda, a situações que 
ponham em risco a vida das pessoas, 
bem como diante de qualquer  
ato irregular que possa ser objeto  
de petição.

A estrutura do Poder Judiciário
Para melhor entender o Poder 

Judiciário, é preciso compreender quais 
são seus órgãos e como eles se 
estruturam. O Supremo Tribunal Federal 
é o órgão de mais alta hierarquia dentro 
do Poder Judiciário, que também é 
composto pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e  
Superior Tribunal Militar. Esses tribunais 
são os órgãos máximos das chamadas 
Justiça Comum, Justiça Eleitoral, Justiça 
do Trabalho e Justiça Militar, 
respectivamente.

Cada uma dessas “Justiças” ainda 
possui tribunais que atuam no âmbito 
estadual ou regional e, por fim, os juízes.

Já a Justiça Comum é formada pela 
Justiça Federal e pela Justiça Estadual, 
ambas tendo, como visto, o Superior 
Tribunal de Justiça como seu órgão 
máximo. A Justiça Federal é composta 
pelos juízes federais e pelos Tribunais 
Regionais Federais e a Justiça Estadual 
pelos juízes estaduais (também 
conhecidos como juízes de direito) e 
pelos Tribunais de Justiça.

A Justiça Estadual é responsável pelo 
julgamento de processos que envolvam 
questões de propriedade, de família, de 
acidentes de trânsito, de consumo, de 

sucessões, de falências e concordatas, 
relativos à infância e à juventude, e ainda 
de matérias criminais, entre outras.

Finalmente, existem juizados 
especiais cíveis e criminais, os quais 
podem resolver questões mais simples 
de forma mais rápida. (Adaptado do site 
www.tjpe.gov.br). 

Direito de petição
A petição é um pedido que pode  

ser dirigido ao promotor de Justiça, ao 
delegado de polícia, ao prefeito, aos 
vereadores, ao juiz de direito, ao 
delegado de ensino ou a qualquer 
representante do poder público, 
reclamando, denunciando e exigindo 
que um direito seja garantido.   
Qualquer cidadão pode redigir uma 
petição. A Constituição Federal, no 
capítulo dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos, artigo 5º,  
inciso 33, garante:

“Todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse 
coletivo geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado”.
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 Reconhecer que a liderança social e 
partidária conquistada pelo vereador ou 
vereadora tem como contrapartida um 
maior controle da sociedade e do 
partido sobre sua atuação. 

Os vereadores e as vereadoras são a 
vitrine do partido perante a sociedade. 
Sua postura pessoal e política e seu 
envolvimento com as lutas sociais serão 
observados, avaliados e compreendidos 
como a “cara do PT”.

 Ter em vista as premissas 
partidárias para sua ação parlamentar, 
mesmo reconhecendo particularidades 
relacionadas ao tamanho do município  
e à condição de o PT ser ou não  
governo municipal.

 Manter a ação parlamentar 
sintonizada com o partido e, ao mesmo 
tempo, articulada aos movimentos 
sociais.

 Quando o governo municipal for do 
PT, ter no Programa de Governo as 
referências para a ação legislativa. Essas 
referências são indicativas para a 
elaboração das Propostas de Mandato 
de cada vereador e vereadora do PT.                                                       

 Fortalecer o trabalho coletivo da 
bancada, construindo um processo 
constante de discussão, solidariedade e 
parceria entre seus membros e 
estimulando a estruturação de 
assessorias coletivas.

 Apresentar à bancada e/ou ao 
partido os projetos de lei antes de serem 
apresentados ao plenário para que sejam 
discutidos internamente, visando afiná-
los com os projetos políticos do PT.

 Melhorar o diálogo com os meios 
de comunicação e com a sociedade, 
tornando pública a ação do Parlamento.

 Lutar contra os jogos políticos de 
troca de favores, nepotismo, 
monopolização de cargos e poder.

 Unir forças políticas para 
estabelecer uma orientação legislativa 
democrática, no que diz respeito à 
questão do orçamento participativo, das 
tribunas livres, das audiências públicas e 
demais formas de participação cidadã 
no âmbito do Legislativo.

 Dimensionar de acordo com a 
realidade e a complexidade locais, a 
estrutura dos gabinetes, suas verbas, de 
acordo com os princípios partidários e 
as necessidades exigidas para o 
exercício do mandato parlamentar.

OS INSTRuMENTOS  
dE ATuAçãO 
PARLAMENTAR

Para o desempenho de suas funções, 
o vereador e a vereadora devem 
conhecer as regras de funcionamento da 
Câmara. Para isso, deve consultar, 

sempre que necessário, as Constituições 
Estadual e Federal, a legislação geral e 
dedicar especial atenção à Lei Orgânica 
do Município, ao Regimento Interno, às 
portarias e aos atos internos da Câmara.

Além do indispensável conhecimento 
das normas legais, o vereador e a 
vereadora do PT devem buscar 
informações sobre as regras não-escritas 
do funcionamento da Câmara – sobre 
seus “usos e costumes” para poder dar 
mais eficácia a sua atuação ou, se for o 
caso, para agir no sentido de alterar 
determinadas práticas não compatíveis 
com os princípios petistas.

Dominar os instrumentos de atuação 
parlamentar é condição básica para que o 
vereador e a vereadora tenham condições 
de concretizar as propostas políticas de 
seu mandato e do Partido dos 
Trabalhadores.

Participação na 
Mesa diretora 

A Mesa Diretora é o órgão de direção 
das Câmaras Municipais. Em geral, seus 
cargos executivos são presidência, 
primeira-secretaria e segunda-secretaria. 
Pode também haver cargos suplentes, 
como primeira vice-presidência ou terceira-
secretaria. A Mesa é responsável pela 
condução das atividades administrativas e 
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  Ministério Público
O Ministério Público (MP) é uma 

instituição formada por promotores e 
procuradores de Justiça a quem compete 
fiscalizar o cumprimento da lei1. Enquanto 
o Poder Judiciário age somente quando é 
provocado, isto é, quando é acionado 
diante de suposto descumprimento da lei, 
o Ministério Público defende e fiscaliza 
sua aplicação. Em outras palavras, os 
integrantes do MP podem entrar em juízo 
para garantir o cumprimento da lei 
quando verificam que determinado 
dispositivo legal não está sendo 
respeitado.

A atuação do Ministério Público não se 
dá somente junto ao Judiciário. Diante de 
situação que considere irregular, o MP 
pode requisitar informações ou instaurar 
inquérito civil público exigindo o 
cumprimento da lei ou da Constituição 
para resguardar direitos dos cidadãos. 
Como exemplo, consideremos 
determinada cidade onde não exista o 
Conselho de Saúde estabelecido por lei.

Neste caso, o Ministério pode investigar 
junto ao prefeito e à prefeita, aos 
vereadores e às vereadoras e  associações 
locais qual o motivo da inexistência do 
Conselho, procurando resolver o problema 
sem acionar o Judiciário.

Caso isso não surta efeito, o Ministério 
pode propor uma ação contra aqueles 
que tinham a obrigação de criar o 
Conselho e não o fizeram. Além disso, o 
vereador e a vereadora que possuírem 
informações fundamentadas de ações 
irregulares da prefeitura ou de qualquer 
órgão público municipal poderão 
recorrer ao Ministério Público, solicitando 
investigação sobre esses fatos. Isso 
poderá ser feito por meio de uma 
representação, que é uma petição 
dirigida ao promotor público, com o 
detalhamento dos procedimentos 
considerados irregulares, acompanhada 
dos elementos que demonstram tais 
fatos e com os dados pessoais do 
vereador e da vereadora que assinam a 
representação.

Após análise, o promotor poderá 
instaurar um inquérito civil para a 
apuração das irregularidades apontadas e 
ingressar com ação civil pública, caso seja 
constatada a procedência da denúncia.

Quem oferece representação tem o 
direito de acompanhar as investigações 
feitas pelo Ministério Público e poderá, 
inclusive, recorrer, caso um promotor 
determine o arquivamento da 
representação sem uma apreciação 
minuciosa.

Inquérito e ação civil públicos
O inquérito civil público e a  

ação civil pública são mecanismos 
processuais, cujo objetivo é garantir   
os direitos coletivos. Destinados à 
proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e dos outros direitos 
coletivos, tais instrumentos jurídicos 
estão sendo utilizados para a defesa das 
pessoas portadoras de deficiência física, 
das crianças e adolescentes, de um  
meio ambiente equilibrado, entre 
outros. O inquérito civil é privativo do 
Ministério Público, que poderá  
instaurá-lo de ofício ou então  
provocado por alguma pessoa ou 
associação. Trata-se de procedimento 
preparatório para o principal: a ação  
civil pública. Esta tem por objetivo 
impedir prejuízos ao meio ambiente,   
ao consumidor, a bens e direitos  
de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico do patrimônio 
público e social e a outros interesses 
coletivos.   

1. O Ministério Público está dividido em Ministério 
Público da União, cuja estrutura é mantida pelo 
governo federal e que inclui o Ministério Público 
Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério 
Público Militar, o Ministério Público do Distrito 
Federal; e o Ministério Público dos Estados, cuja 
estrutura é mantida por cada um dos estados da 
Federação.



85

pela direção dos trabalhos legislativos.  
As regras para sua eleição constam da Lei 
Orgânica do Município e do Regimento 
Interno da Câmara.

A participação do PT nas Mesas 
Diretoras pode promover mudanças no 
funcionamento das casas legislativas, de 
modo a modernizá-las, torná-las mais 
democráticas, éticas e mais preparadas 
para cumprir suas funções, especialmente 
as que dizem respeito à elaboração 
legislativa, à fiscalização do Executivo e à 
formulação e ao acompanhamento da 
execução de políticas públicas.

A Constituição Federal estabeleceu o 
princípio da proporcionalidade na 
composição das Mesas Diretoras, cujos 
cargos passaram a, “tanto quanto 
possível”, refletir a composição partidária 
das casas parlamentares. Esse 
mandamento foi incorporado às leis 
orgânicas e regimentos internos de 
muitos municípios em todo o País.

QUANDO SE DEVE PARTICIPAR 
DA DISPUTA POR CARGOS NA 
MESA DIRETORA?

As Mesas Diretoras são renovadas 
periodicamente. A cada renovação, as 
bancadas petistas devem avaliar a 
possibilidade e a conveniência de 
disputar a presidência ou outros cargos 

de direção das Câmaras Municipais. 
Essa disputa deve ser balizada por 
critérios que atendam aos princípios 
partidários. Abaixo, sugerimos alguns 
eixos que poderão nortear o processo 
de negociação por cargos:

 Ação conjunta com o Partido: a 
decisão da bancada de participar ou não 
da Mesa Diretora deve ser tomada em 
conjunto com a(s) instância(s) partidária(s) 
à(s) qual(is) a bancada está vinculada. Os 
diretórios municipais devem sempre ser 
consultados e diretrizes dos diretórios 
estaduais ou do diretório nacional devem 
ser respeitadas.

 Correlação de forças: a eleição 
das Mesas Diretoras é realizada no 
plenário, com os votos dos vereadores 
da Câmara. Assim, nos municípios em 
que a bancada do PT for majoritária e/ou 
o partido estiver “na situação”, poderá 
haver uma correlação de forças que 
permita a disputa pela presidência ou 
por outros cargos de relevância da 
Mesa. Se a bancada for minoritária, a 
disputa por cargos importantes não 
ficará descartada. Caso um acordo 
político para esse fim não seja possível, 
a bancada deverá considerar a 
possibilidade de disputar cargos de 
suplência ou mesmo avaliar a 
conveniência de apoiar candidatos de 
outros partidos.

 Negociação programática: em 
qualquer uma das situações acima 
apontadas, isto é, tanto no caso em que 
a bancada seja majoritária como no 
caso em que seja minoritária, o processo 
de negociação por cargos deverá, 
sempre, se dar por meio de uma 
negociação programática. Os vereadores 
e as vereadoras petistas devem elaborar 
uma plataforma da qual constarão os 
pontos programáticos defendidos pela 
bancada/partido. Esse documento 
poderá ser o ponto de partida para 
viabilizar um acordo político que possa 
vir a permitir a montagem de uma chapa 
concorrente. É essencial que essa 
chapa, apesar de sua diversidade 
política, represente mudanças nas 
práticas política e administrativa 
condizentes com o funcionamento 
adequado da casa legislativa.

 Estrutura e cargos: nas cidades 
de médio ou grande porte, os 
integrantes da Mesa têm, muitas vezes, 
estrutura específica, constituída por 
cargos, salas, cotas diferenciadas de 
material etc. Com isso, a ação legislativa 
pode ter mais qualidade.

Esse aspecto, embora deva ser 
levado em consideração, não deve ser 
tomado como um fim em si mesmo. Ou 
seja, na disputa de cargos da Mesa 
Diretora, as bancadas petistas devem 
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avaliar os ganhos de estrutura que 
poderão ter, mas isso não deve se 
sobrepor aos objetivos políticos mais 
amplos. Isso quer dizer que a ocupação 
desses cargos só valerá a pena se 
houver condições políticas de as 
bancadas levarem a efeito os projetos 
que motivaram sua participação na 
disputa pelo(s) cargo(s) em questão.

 Ação coletiva: o parlamentar e a 
parlamentar petista escolhidos para 
integrar a Mesa Diretora deverão buscar 

uma ação conjunta com a bancada e o 
Diretório Municipal. As questões políticas 
mais relevantes devem ser deliberadas 
coletivamente. O isolamento deve ser 
evitado a todo custo.

AçõES PETISTAS NAS
MESAS DIRETORAS

É muito comum que as Mesas 
Diretoras se envolvam com problemas 
cotidianos de administração das Câmaras. 
Não há dúvida que, ao assumir a 
administração de uma casa legislativa, o 
parlamentar e a parlamentar petista 
devem ter a responsabilidade de dar 
encaminhamento a essas questões. 
Todavia, a pauta dos temas debatidos por 
esse colegiado não pode se restringir a 
questões pontuais – pequenas obras no 
prédio da Câmara, pedidos individuais de 
servidores etc. A Mesa Diretora deve 
construir uma agenda ampla e relevante, 
capaz de ir além das demandas 
cotidianas, e ao vereador e à vereadora 
petista cabe disputar, no âmbito da Mesa, 
propostas que traduzam o acúmulo 
político do PT e atendam às necessidades 
de modernização e democratização do 
Parlamento. A seguir, apresentamos 
algumas sugestões de ações que podem 
ser implementadas por Mesas Diretoras 
com a participação petista.

1. Ações administrativas da 
Mesa Diretora
Muitas vezes, os aspectos 

administrativos das casas legislativas 
são tidos como pouco relevantes diante 
de questões políticas gerais. É fato que 
o processo político é a atividade-fim do 
Parlamento e espaço privilegiado da luta 
política. Porém, a atenção a assuntos 
administrativos pode contribuir, e muito, 
para objetivos políticos relevantes.
Assim, sugerimos os seguintes pontos:

 Informatizar a área 
administrativa e o processo 
legislativo: a informatização de 
procedimentos pode melhorar a 
eficiência administrativa, fortalecer a 
participação popular e ampliar a 
transparência das atividades da 
instituição. O principal benefício desse 
processo é facilitar ao cidadão o 
acompanhamento da atuação dos 
parlamentares e a interação com seus 
representantes. Existem programas de 
inclusão digital das Câmaras, como o 
promovido pelo Interlegis, que podem 
fornecer equipamentos e tecnologia para 
casas legislativas. Câmaras de maior 
porte podem contratar assessoria 
especializada e definir planos diretores de 
informática, com os quais será possível 
estabelecer passos para a implantação de 
uma ampla informatização.

O INTERLEGIS

“O Interlegis é um programa 
desenvolvido pelo Congresso Nacional, em 
parceria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), de modernização e 
integração do Poder Legislativo nos seus 
níveis federal, estadual e municipal e de 
promoção da maior transparência e 
interação desse Poder com a sociedade. Os 
meios utilizados são as novas tecnologias 
de informação (internet, videoconferência e 
transmissão de dados), que permitem a 
comunicação e a troca de experiências 
entre as casas legislativas e os legisladores e 
entre o Poder Legislativo e o público, visando 
aumentar a participação da população no 
processo legislativo.” 
(www.interlegis.gov.br).
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 Introduzir instrumentos de 
planejamento e de gerenciamento:  
é comum encontrar, mesmo nas 
Câmaras Municipais de maior porte, 
gestões pouco comprometidas com o 
planejamento administrativo. Essa é 
uma situação que deve ser evitada.   
A introdução ou o aperfeiçoamento de 
técnicas de planejamento e 
gerenciamento melhora o controle da 
administração, sua eficiência e a 
produtividade. Planejar é também 
importante instrumento para garantir a 
implementação de decisões políticas.

Assim, deve-se avaliar a possibilidade 
de contar com funcionário(s) ou 
funcionária(s) da própria Câmara para 
aperfeiçoar ou introduzir métodos de 
planejamento. Nos casos de municípios 
maiores, pode ser feita a contratação de 
consultoria ou, ainda, pode-se recorrer a 
outras instituições, como a Escola 
Nacional de Administração Pública - 
ENAP (http://www.enap.gov.br),  
que realizam cursos de capacitação  
nessa área.

 Promover a moralização da 
gestão pública: a moralização da 
gestão pública tem sido uma importante 
demanda social. Vereadores e 
vereadoras petistas devem sinalizar para 
a sociedade que, ao assumirem uma 
função pública, manterão o 

compromisso de adotar uma política 
moralizadora, agindo de forma coerente 
com uma defesa histórica do PT. Rever 
procedimentos e combater privilégios é 
um grande desafio, mas o saldo político 
desse enfrentamento pode ser muito 
positivo, não apenas para a dignificação 
do Parlamento, mas também para a 
valorização dos mandatos e, 
consequentemente, do partido.

2. Ações políticas da 
Mesa Diretora
É crescente o número de propostas 

voltadas para a democratização do 
Legislativo elaboradas pelo partido. O PT 
tem deixado sua marca nesse campo, ao 
apresentar importantes projetos que 
ampliam a representatividade do 
Parlamento e fortalecem a participação 
popular. Ao ocupar cargos diretivos nas 
casas parlamentares, vereadores e 
vereadoras do partido podem ter 
melhores condições políticas para 
apresentar e aprovar projetos de 
resolução ou ações/projetos voltados 
para a democratização do Legislativo. 
Entre eles, destacamos:

 Abolição do voto secreto dos 
parlamentares: em algumas Câmaras 
Municipais, matérias como a eleição de 
integrantes de Mesa Diretora ou a 
cassação de parlamentar só podem ser 

decididas pelo voto secreto. O PT tem 
defendido a abolição desse tipo de 
voto para que haja maior transparência 
no processo decisório. A instituição do 
voto aberto, no Plenário e nas 
Comissões, pode ser feita por meio de 
alteração da Lei Orgânica.

 Ampliação e fortalecimento da 
estrutura das Comissões 
Permanentes: a Comissão 
Permanente é um órgão do Poder 
Legislativo, composto por um grupo de 
vereadores ou vereadoras, que tem por 
atribuição analisar projetos que 
tramitam na Câmara antes de sua 
apreciação final em Plenário.   

COMBATE A PRIvILéGIOS E 
REGALIAS
“O candidato compromete-se a [...] 

combater rigorosamente qualquer privilégio 
ou regalia em termos de vencimentos 
normais e extraordinários, jetons, verbas 
especiais pessoais, subvenções sociais, 
concessão de bolsas de estudo e outros 
auxílios, convocações extraordinárias ou 
sessões extraordinárias injustificadas das 
casas legislativas e demais subterfúgios que 
possam gerar, mesmo involuntariamente, 
desvio e recursos públicos para proveito 
pessoal, próprio ou de terceiros, ou ações de 
caráter eleitoreiro ou clientelista”. (Carta 
compromisso do candidato/a petista)  
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Os Parlamentos, nos três níveis de 
governo, devem cumprir o papel 
constitucional de representar a vontade 
do povo.

Tal representação é delegada pela 
sociedade, de modo temporário, por 
meio do voto direto e secreto em 
eleições livres. São representantes da 
vontade popular nas Câmaras 
Municipais, nas Assembleias Legislativas 
Estaduais e no Congresso Federal, 
respectivamente, vereadores e 
vereadoras, deputados e deputadas 
estaduais, deputados e deputadas 
federais e senadores e senadoras.

A característica primordial da 
representação exercida pelos vereadores 
e vereadoras é a de que, nesse caso, a 
expressão da vontade popular se faz por 
meio de delegação de poderes por parte 
dos vários segmentos da população.

Apesar dos progressos alcançados 
nos últimos tempos, o Poder Legislativo 
ainda encontra limites no cumprimento 
desse papel.

Assim como no Executivo e no 
Judiciário, também no Legislativo 
ocorrem problemas relativos a sua 
organização, a sua administração e a 

desvios de comportamento que 
desvirtuam as atividades das quais deve 
se ocupar o Parlamento.

O próprio processo de representação 
é posto em xeque em função da atual 
legislação eleitoral e partidária.

Como indicamos, diante da força do 
Executivo, é muito comum, 
principalmente em pequenos 
municípios, a maioria dos parlamentares 
e das parlamentares agir de forma 
subserviente às conveniências do 
prefeito e da prefeita, aprovando 
projetos de lei que muitas vezes 
atendem a interesses contrários aos da 
maior parte da população, sem 
discussão mais profunda sobre o 
conteúdo e a importância deles.

Além disso, vale registrar ainda que, 
em muitos casos, o exercício da 
representação se reduz ao momento do 
voto, sem que a relação entre 
representantes e representados tenha 
continuidade após a eleição. A ausência 
de mecanismos que tornem tais relações 
sistemáticas, aliada à pouca discussão 
sobre programas, concepções e 
propostas durante as eleições, torna o 
processo de representação frágil e 

confere ao parlamentar e à parlamentar 
uma extraordinária autonomia diante  
da sociedade.

As limitações e os obstáculos relativos 
à representação e ao exercício da função 
legislativa são fortemente reforçados 
pelos traços paternalistas, clientelistas e 
assistencialistas que impregnam a 
cultura política brasileira. O paternalismo 
e o clientelismo são práticas históricas e 
muito comuns por parte de 
parlamentares e governantes; baseiam-
se na troca de favores e no atendimento 
direto a interesses e necessidades de 
determinadas pessoas ou de 
determinados grupos sociais, em 
detrimento dos interesses da população 
em geral. Muitos parlamentares 
constroem estruturas de poder a partir 
dessas práticas, desvirtuando a atuação 
parlamentar e o próprio papel   
do Parlamento.

A denúncia desses métodos políticos, 
o fortalecimento dos valores éticos e a 
defesa da expansão das políticas 
públicas e da transparência 
administrativa são fundamentais para a 
superação dessas práticas.  

FuNçãO dE REPRESENTAçãO E LIMITES dA ATuAçãO PARLAMENTAR
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Sua estrutura e seu funcionamento 
podem diferir muito, dependendo do 
município. As Comissões têm papel 
destacado no acompanhamento e na 
formulação de políticas públicas e na 
fiscalização das atividades do Executivo. 
Nas Comissões, o debate político é 
realizado não apenas entre vereadores 
e vereadoras, como ocorre no Plenário, 
mas é também aberto a técnicos ou 
técnicas, líderes políticos e munícipes, 
que podem participar como convidados 
ou convidadas das reuniões, tendo, 
inclusive, direito à voz. Dessa forma, 
fortalecer as Comissões significa 
aprofundar a democratização do 
Legislativo. Apesar das   
diferenças entre municípios, é possível 
apontar duas diretrizes gerais para  
esse fortalecimento:

 Avaliar a conveniência e a 
possibilidade de alterar o número e a 
denominação das Comissões. Se, por 
exemplo, uma Câmara contar com 
apenas uma Comissão de Assuntos 
Municipais, além da de Constituição e 
Justiça, o desdobramento dessa 
Comissão em outras, como as de Saúde 
e Educação, Obras e Serviços etc., 
poderá resultar na multiplicação   
de espaços de debate e em maior 
visibilidade dos problemas de  
cada área;

 Em muitas Câmaras, o número de 
funcionários ou funcionárias é bastante 
reduzido e atua exclusivamente no 
assessoramento jurídico e 
administrativo. As Comissões,   
além de sua função fiscalizadora,  
atuam essencialmente na área de 
políticas públicas.

Cada Câmara deveria, no limite de 
suas possibilidades, realizar concurso 
público para contratar recursos 
humanos especializados nessa área, de 
modo a dar mais elementos técnicos ao 
debate político. Outra alternativa, 
especialmente para as Câmaras de 
pequenas cidades, é a do 
comissionamento de funcionários   
ou funcionárias. O comissionamento   
é o empréstimo, por prazo 
determinado, de servidor ou servidora 
de um órgão público para outro.  
A Câmara poderia, por exemplo, 
comissionar pessoal do quadro da 
prefeitura.

 Consolidação de legislação:   
a legislação municipal é, com 
frequência, volumosa e de difícil 
consulta. Nesses casos, consolidar essa 
legislação significa reunir as leis/
regulamentos existentes sobre um 
determinado tema. Assim, toda a 
legislação sobre educação, por 
exemplo, poderia ser agrupada 

(decretos, leis etc.) ou até mesmo 
consolidada em um único corpo.

 Realização de audiências públicas;
 Instituição da Tribuna Livre;
 Instituição da Comissão de 

Participação Legislativa;
 Instituição de Ouvidoria 

Parlamentar;
Foi introduzido para isentar o cidadão 

comum de eventuais pressões ou 
ameaças que poderia sofrer, em caso de 

dEMOCRATIzAR O 
PARLAMENTO
“Os petistas detentores de mandatos 

eletivos devem se empenhar na 
construção das melhores condições 
para o exercício dos mandatos. Isso 
significa colocar à disposição da 
população o maior leque de 
informações, em especial aquelas 
relativas à arrecadação e aos gastos no 
Executivo e no Legislativo. Significa 
também dar ampla publicidade aos 
procedimentos e tramitações internos, 
e adequar as instituições ao 
atendimento dos interesses da 
população. Faz parte desse objetivo 
batalhar pela qualificação das 
assessorias no Legislativo e no 
Executivo, pela informatização e outros 
mecanismos que favoreçam a 
democratização” . (Carta compromisso 
do candidato/a petista)
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derrota de seu candidato. No Legislativo, 
ocasionalmente o voto secreto poderia 
ser justificado em regimes autoritários 
convivendo com Parlamentos, para que  
os legisladores ficassem menos expostos, 
individualmente, a represálias dos 
detentores do Poder. Mas, numa 
democracia plena, voto secreto no 
Parlamento é um instrumento de disfarce 
de convicções, de traição de 
compromissos públicos ou de engodo da 
cidadania. Enquanto o sigilo do voto do 
cidadão pertence ao quadro das cláusulas 
intocáveis e está baseado no princípio de 
que todo poder emana do povo, o voto 
do parlamentar é apenas o exercício da 
democracia representativa” (deputado 
estadual Paulo Garcia –  PT/Goiás – em 
pronunciamento de 9/2/2003).

Tribuna, Plenário 
e Comissões 

UTILIzAçãO DA TRIBUNA

1. Regras para o uso da tribuna
O uso da tribuna é regulado pelo 

Regimento Interno das Câmaras.
O vereador e a vereadora devem 

consultar o Regimento para conhecer as 
regras em vigor. Este ponto é 
desenvolvido no item Atuação em Plenário. 

2. A importância do uso da 
tribuna na luta política
A apresentação e o debate de ideias 

são decisivos na luta política.
O uso da tribuna é muito importante 

para difundir propostas e responder   
às opiniões e proposições de   
outros partidos.

A tribuna deve ser utilizada para:
 comentar acontecimentos 

relevantes da cidade, do estado, do 
País, e até mesmo de outros países;

 apresentar reivindicações, 
denúncias e iniciativas encaminhadas 
pelo movimento social;

 apresentar e defender as 
propostas e iniciativas do PT (local, 
estadual e nacional), dar respostas a 
acusações ou afirmações feitas contra 
o partido.

Deve haver agilidade nessa atividade. 
O vereador e a vereadora devem exercê-
la com contundência e em cima dos 
acontecimentos. É importante destacar 
que a atuação do ou da parlamentar 
será julgada pela opinião pública, tanto 
pela presença na tribuna ou nos debates 
de Plenário como pela ausência, em 
todos os momentos da vida legislativa. 
Deixar de responder a uma acusação ou 
ausentar-se de uma votação pode ser 
uma decisão consciente, taticamente 
correta, mas a ausência constante, os 
“vazios” na atuação parlamentar podem 
ser desastrosos para a imagem do 
parlamentar, da bancada e do partido3.

3. Como preparar um 
pronunciamento
A agilidade que envolve o uso da 

tribuna faz com que, muitas vezes, o 
vereador e a vereadora discursem sem 
preparo prévio. Se houver tempo e 
condições para elaborar um 
pronunciamento, as seguintes fontes de 
consulta podem ser utilizadas:

 Agentes políticos: consultar os 
interessados. Se, por exemplo, o tema 
envolve questões relativas ao 
movimento social, o vereador e a 
vereadora devem procurar lideranças 
locais. Caso o assunto envolva 
problemas do bairro, devem ouvir os 

CONTRA O vOTO SECRETO
“O voto secreto, em qualquer 

Parlamento, falseia o fundamento básico 
da democracia, o ‘governo de 
representação’, na medida em que, ao 
oferecer camuflagem a quem se dispuser a 
usá-la, incentiva os comportamentos 
irresponsáveis e a traição do representado 
(o eleitor) pelo representante (o eleito). O 
voto secreto, nas democracias, é um direito 
exclusivo do eleitor”.
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moradores e líderes comunitários.   
A troca de informações e o diálogo com 
companheiros e companheiras e 
lideranças do PT, em todos os níveis 
(local, estadual e federal), devem ser 
constantes para municiar o parlamentar 
e a parlamentar no debate político.

 Material do PT: o vereador e a 
vereadora devem procurar receber 
publicações da Fundação Perseu 
Abramo, da Escola Nacional de 
Formação do PT, dos Diretórios e das 
bancadas parlamentares do PT. O uso 
desse material facilita o trabalho nas 
Câmaras e permite uma atuação em 
sintonia com o partido.

 Biblioteca: a preparação de um 
pronunciamento pode exigir estudo 
mais cuidadoso do assunto a ser 
tratado. Dessa forma, devem ser 
consultados Diários Oficiais,    
leis específicas, livros, jornais ou   
revistas especializadas para a redação  
de discurso.

Essa sugestão vale também para 
outras ações do mandato (elaboração 
de proposituras, de reuniões de 
Comissões Permanentes etc.). Atuar 
com mais qualidade fortalece pontos de 
vista e facilita a ação política.

 Internet: se possível, o parlamentar 
e a parlamentar devem consultar a 
internet para obter mais informações 

sobre o tema em estudo. Há sites do PT, 
de Assembleias Legislativas, de Câmaras 
Municipais e do Congresso. Há também 
alguns sites que tratam exclusivamente 
de temas legislativos (como o portal 
Interlegis do Congresso Nacional). Além 
disso, existem sistemas de busca de 
informação que permitem pesquisas 
detalhadas sobre qualquer assunto. 

ATUAçãO EM PLENÁRIO

O Plenário é o órgão soberano da 
Câmara Municipal, formado pela reunião 
dos vereadores e das vereadoras em 
exercício. Os Regimentos Internos têm 
algumas regras comuns para os 
Parlamentos municipais. Entretanto há 
diferenças que estão especialmente 
relacionadas com o “tamanho” das 
Câmaras. Em cidades pequenas, alguns 
procedimentos são mais “informais”. É 
preciso estar atento para que essa 
informalidade não leve ao 
descumprimento de normas básicas do 
convívio parlamentar.

1. Sessões das Câmaras 
Municipais
As sessões podem ser classificadas 

da seguinte forma:
 Preparatórias: são as que 

ocorrem antes da instalação de Sessão 

Legislativa (a Legislatura corresponde a 
quatro anos de mandato parlamentar; 
cada um dos quatro anos da Legislatura 
denomina-se Sessão Legislativa) e 
destinam-se à eleição e à posse dos 
membros da Mesa Diretora.

 Ordinárias: são realizadas em dias 
e horários predeterminados.

As Sessões Ordinárias compõem-se, 
normalmente, de:

 Pequeno Expediente: costuma ser 
destinado à leitura da ata da sessão 
anterior e à apresentação de 
documentos protocolados. Cada 
vereador e vereadora inscritos contam 
com alguns minutos (normalmente 
cinco) para fazer seus pronunciamentos.

Nessa parte da sessão, o parlamentar 
e a parlamentar podem usar o tempo 
para comentar eventos relevantes do dia 
e pautar para discussão assuntos de 
interesse da cidade, do mandato ou do 
partido;

 Grande Expediente: no Grande 
Expediente o vereador e a vereadora 
dispõem de mais tempo para discursar. 
Em geral, tem de quinze minutos a meia 
hora para se pronunciar. No Grande 
Expediente, ideias e posições podem ser 
apresentadas com maior profundidade. 

3. Texto extraído do Curso de formação a distância para 
vereadores do PT. Brasília, Fundação Perseu Abramo/
Partido dos Trabalhadores, 2001.
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Aqui os vereadores e as vereadoras 
devem pesquisar e estudar o assunto, 
além de consultar outros agentes 
políticos. Trata-se de espaço 
privilegiado para a defesa de posições 
do partido e do movimento social;

 Explicação Pessoal: caso a 
Ordem do Dia (parte da sessão 
destinada à discussão e votação de 
matérias) termine antes do horário 
regimental, o tempo remanescente será 
destinado à Explicação Pessoal. Nessa 
etapa, o vereador e a vereadora 
poderão abordar qualquer assunto de 
seu interesse. Essa fase da Sessão não 
consta de todos os Regimentos 
Internos, mas é comum em Câmaras de 
municípios maiores.

 Extraordinárias: as Sessões 
Extraordinárias são realizadas em dia e 
horas diversos dos prefixados para as 
Sessões Ordinárias. Convocadas pelo 
presidente, podem deliberar somente 
sobre o objeto de sua convocação.

 Solenes ou Especiais: são 
convocadas para prestar homenagens 
especiais ou com o objetivo de 
comemorar datas ou eventos 
específicos.

2. Como atuar no Plenário
No decorrer das sessões o  

vereador e a vereadora têm de seguir  

as regras previstas no Regimento 
Interno, que, em geral, apresentam  
as seguintes fases:

 Discussão: é a fase dos trabalhos 
destinada ao debate de proposições.  
O tempo de discussão de cada projeto 
varia de acordo com o regime de 
tramitação (ordinária, de urgência etc.) 
e a natureza da propositura. Essa é uma 
etapa importante, pois se for 
conveniente realizar a obstrução da 
votação, ou seja, postergar ao máximo 
a deliberação final do projeto em 
discussão, a bancada poderá utilizar o 
tempo regimental até o seu limite. Com 
isso, ganha-se tempo para realizar 
novas negociações ou mesmo levar à 
Câmara grupos que, em defesa dos 
seus interesses, queiram participar das 
sessões. O recurso da obstrução pode 
também ser utilizado em várias outras 
fases da sessão. Assim, a bancada 
poderá, por exemplo, requerer 
verificações de presença, de votação ou 
levantar questões de ordem.

 Encaminhamento de votação: 
após o anúncio da votação feito pelo 
presidente, o vereador e a vereadora 
representantes de cada partido farão 
pronunciamentos orientando os demais 
integrantes de sua bancada sobre 
posição a adotar no processo   
de votação.

A AdMINISTRAçãO dAS 
CâMARAS MuNICIPAIS

Para que as Câmaras Municipais deem 
conta de suas atribuições, tal como foram 
concebidas nos tópicos anteriores, é 
preciso que sejam dotadas de uma 
estrutura administrativa adequada às 
tarefas que decorrem dessas 
responsabilidades. É claro que, nesse 
particular, há diferenças muito grandes 
entre as necessidades de uma Câmara 
pequena, com um corpo reduzido de 
vereadores e vereadoras, e as grandes 
casas legislativas das capitais e das grandes 
cidades do interior, que abrigam bancadas 
maiores e têm de atender a uma 
população muito mais numerosa, o que 
vai gerar maior complexidade das funções. 
Mas, qualquer que seja o tamanho e a 
complexidade dessa estrutura, que 
abrange as instalações, o corpo de 
funcionários, os recursos materiais, como 
mobiliário, veículos, material de consumo, 
os meios de comunicação e divulgação, é 
fundamental que a gestão desses recursos 
seja feita de forma racional e transparente, 
de acordo com os preceitos e princípios 
que regem a administração pública.

As condições necessárias para o 
exercício das ações administrativas do 
legislativo devem ser asseguradas pelo 
Executivo por meio dos repasses 
estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. 
Esta é uma condição fundamental para 
que o Poder Legislativo exerça suas 
funções com autonomia e eficiência.
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 Votação: mais uma vez, é o 
Regimento Interno, seguindo a Lei 
Orgânica do Município, que fixa o 
número necessário de votos para 
deliberação de qualquer matéria. A 
deliberação pode ser por maioria 
simples, maioria absoluta ou por dois 
terços dos membros da Câmara. A 
maioria absoluta será constituída por 
metade mais um da totalidade dos 
membros da Câmara, se o número de 
vereadores e vereadoras for par. Caso o 
número seja ímpar, a maioria absoluta 
se dará pelo número inteiro 
imediatamente superior à metade 
(exemplo: em uma Câmara com 13 
membros, a maioria absoluta é obtida 
da seguinte forma: 13 : 2 = 6,5 + 0,5 = 
7. Portanto, serão necessários 7 votos 
para deliberar matérias que exijam 
maioria absoluta). A maioria simples é 
representada pelo primeiro número 
inteiro acima da metade dos membros 
presentes. Vale lembrar que para a 
realização de uma sessão deve ser 
respeitado um quórum que, em geral, 
corresponde à presença da maioria 
absoluta dos parlamentares.

O processo de votação pode ser: 
simbólico, ou seja, os vereadores e 
vereadoras favoráveis se mantêm 
sentados e os contrários se manifestam; 
nominal, quando, mediante solicitação 

de um vereador ou uma vereadora, a 
votação é feita pela chamada dos 
presentes, que declaram seu voto; 
secreta, que só existe em algumas 
Câmaras, e ocorre em situações 
específicas previstas pelo Regimento.

O parlamentar e a parlamentar 
poderão apresentar declaração de 
voto, justificando sua posição, que 
será enviada à Mesa para publicação.

 Questão de ordem: Questão de 
Ordem é toda dúvida levantada em 
Plenário sobre a interpretação do 
Regimento Interno, na sua prática ou 
relacionada com as Constituições 
Federal ou Estadual ou, ainda, com a 
Lei Orgânica do Município. Durante a 
Ordem do Dia, as Questões de Ordem 
só poderão ser levantadas sobre 
matérias que nela figurem. Os 
regimentos estabelecem prazo máximo 
de tempo que poderá ser utilizado 
para a formulação desse tipo de 
interpelação. É o presidente da 
Câmara quem resolve as Questões de 
Ordem, cabendo recurso a quem a 
formulou. O recurso será deliberado 
pelo Plenário.

 Verificação de presença: em 
determinadas fases da sessão, poderá 
ser requerida verificação de presença, 
ou seja, a chamada nominal de todos 
os vereadores ou vereadoras. “Como 

mecanismo de obstrução é usada da seguinte 
forma: os(as) vereadores(as) interessados(as) 
retiram-se do Plenário, para forçar a ausência 
de quórum, ficando apenas um que requererá a 
verificação. O(A) autor(a) do requerimento não 
poderá se ausentar durante o procedimento de 
verificação de presença”4.

 Verificação de votação: pode   
ser requerida por qualquer vereador   
ou vereadora na fase de votação   
de propositura.

 Prorrogação do tempo de 
sessão: é a prorrogação da sessão por 
determinado tempo. Esse recurso é 
usado quando se quer apressar o tempo 
regimental de discussão da matéria em 
apreciação, ou, então, para permitir a 
conclusão de acordo para a votação   
de um projeto.

 Suspensão ou levantamento de 
sessão: a sessão poderá ser suspensa 
por determinado período, pelo 
presidente ou por acordo de lideranças 
partidárias. O Levantamento da Sessão 
é o seu encerramento antes do horário 
previsto no Regimento quando não há 
número mínimo de vereadores ou 
vereadoras presentes ou por qualquer 
outra razão prevista no Regimento.

 4. Texto extraído de MENTOR, Antonio. Manual do 
deputado. São Paulo, Assessoria de Comunicação da 
Bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, s.d. 
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 Aparte: é a interrupção da fala 
do/a orador/a, desde que por ele/a 
permitida, para questionamento ou 
esclarecimento de matéria em debate.

 Destaque: é o ato de separar parte 
do texto de uma proposição, para 
possibilitar sua apreciação isolada   
pelo Plenário5.

AS COMISSõES PERMANENTES

1. O que são as Comissões 
Permanentes
A estrutura e o número de Comissões 

Permanentes variam em cada município. 
Em todas as Câmaras, entretanto, existe 
sempre a Comissão de Constituição e 
Justiça, que costuma ser a primeira a 
analisar as proposituras em tramitação, 
avaliando seus aspectos legais e 
constitucionais. Na sequência, 
Comissões de mérito apreciam questões 
específicas (como saúde, educação etc.).

Na composição das Comissões, deve 
assegurar-se, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos 
partidos. Cada Comissão elege um 
presidente e um vice-presidente. 
Normalmente, a eleição, que é anual, é 
efetuada depois de as bancadas terem 
entrado em acordo quanto aos nomes a 
serem indicados (tanto para a 
composição da Comissão como para 

sua presidência e sua vice-presidência). 
As Comissões costumam ter dia e 
horário previamente determinados para 
suas reuniões, que se realizam apenas 
com a presença da maioria de seus 
membros. As deliberações costumam 
ser por maioria simples.

2. O trabalho nas Comissões 
Permanentes
Embora reconhecendo as diferenças 

entre as diversas cidades, no que diz 
respeito às condições materiais das 
Câmaras, em termos gerais, o trabalho 
nas Comissões tem importância 
fundamental, pelo fato de que a elas 
cabe analisar todos os projetos de lei e 
outras proposições – emendas, moções 
– tanto sob o aspecto da correção 
técnica, quanto sob o da adequação aos 
interesses da comunidade e do alcance 
político da medida. Dessa análise, 
resulta, sempre, um parecer conclusivo, 
que recomenda a aprovação ou rejeição 
do projeto ou, então, sua 
complementação, por meio de emendas 
ou substitutivos.

Esse parecer tem que ser elaborado 
com critério e seriedade, para que seja 
evitada a rejeição de projetos 
importantes, ou a aprovação de 
proposições irrelevantes, defeituosas, 
incompletas ou destituídas de coerência 

interna, que têm sido a marca da 
produção legislativa nos últimos anos. 
Requer também o máximo empenho 
para que sejam fornecidos, ao 
conjunto dos vereadores e vereadoras, 
informações e argumentos suficientes, 
que os orientem no debate de Plenário 
e na tomada de decisão de aprovar ou 
rejeitar a proposição em foco. Esse 
padrão, muitas vezes, não tem sido a 
norma nos trabalhos das Comissões. 
Elas se reduzem de uma forma geral a 
instâncias burocráticas de tramitação 
de projetos, abdicando do relevante 
papel técnico e político que lhes é 
reservado pelo Regimento Interno6.

É esse o padrão que o vereador e a 
vereadora do PT devem manter no 
seu trabalho nas Comissões, 
considerando ainda que, por meio do 
seu parecer, ele/ela tem a prerrogativa 
de propor emendas para modificar o 
projeto e até mesmo de oferecer um 
projeto alternativo por meio da 
proposição de uma emenda 
substitutiva. Caso não se considere 
bem informado e precise de mais 
tempo para analisar as questões 
apresentadas no projeto,    
o parlamentar e a parlamentar  
têm o direito de requerer vista do 
processo pelo prazo previsto no 
Regimento Interno.



95

3. A importância política das 
Comissões Permanentes
Não obstante as limitações já 

indicadas no item anterior, as 
Comissões têm um papel destacado no 
acompanhamento e na formulação de 
políticas públicas e na fiscalização do 
Executivo. Além disso, nas Comissões é 
possível a participação, sem direito a 
voto, mas com direito a fala, de 
cidadãos e cidadãs. Por essas razões, 
fortalecer o papel das Comissões 
contribui para a democratização do 
Legislativo. Vale lembrar que essa 
realidade está mais presente em cidades 
médias e grandes.

Em pequenos municípios, é no 
Plenário que, muitas vezes, todo debate 
político se concentra.

COMISSõES PARLAMENTARES 
DE INQUéRITO (CPIS)

1. O que são Comissões 
Parlamentares de Inquérito
As Comissões Parlamentares de 

Inquérito, muitas vezes denominadas 
apenas Comissões de Inquérito, têm 
função fiscalizadora.

Nos municípios, suas regras são 
definidas pelas leis orgânicas e 
Regimentos Internos. São criadas 
mediante aprovação de requerimento 

em Plenário para apurar determinado 
fato ou conjunto de fatos, relativos a 
acontecimentos políticos, abusos ou 
ilegalidades da administração. Em geral 
têm que ser aprovadas por um terço dos 
integrantes da Câmara. O número de 
membros das Comissões varia de 
acordo com o previsto no requerimento 
de sua criação, mas na sua composição 
deverá ser respeitada a 
proporcionalidade das bancadas.   
A Comissão é tradicionalmente presidida 
pelo/a autor/a do requerimento, o/a 
relator/a é eleito/a pela maioria de seus 
membros. As Comissões devem ter 
prazo para conclusão de seus trabalhos. 
Caso esse prazo não seja cumprido,   
a Comissão poderá ser extinta, a menos 
que seja autorizada, por deliberação   
de plenário, sua prorrogação.    
Os Regimentos Internos costumam 
estabelecer limites para o número   
de Comissões que podem funcionar 
simultaneamente.

2. O funcionamento das  
Comissões Parlamentares 
de Inquérito

 Competência: as Comissões de 
Inquérito não julgam e não têm 
competência para estabelecer punições. 
Elas investigam e propõem soluções, 
encaminhando suas conclusões ao 

Poder Judiciário, ao Ministério Público 
ou à Procuradoria do Estado, quando for 
o caso. Os membros das Comissões, 
durante a investigação, poderão fazer 
vistorias e levantamentos em repartições 
públicas, onde terão livre acesso, e 
solicitar a apresentação de documentos 
e esclarecimentos que considerem 
necessários. Poderão também tomar o 
depoimento de quaisquer autoridades, 
ouvir indiciados e inquirir testemunhas7.

 Relatório: ao término dos 
trabalhos, é elaborado relatório para 
deliberação da Comissão. Sua 
elaboração deve ser minuciosa e dele 
devem constar os depoimentos dos 
integrantes da Comissão, bem como de 
todos aqueles que dela participaram. 
Caso não haja concordância com seus 
termos, poderão ser votadas alterações 
de conteúdo ou até mesmo apresentado 
um “voto em separado”, ou seja, um 
relatório alternativo que será colocado 

5. O item “Como atuar em Plenário” foi adaptado de 
MENTOR, Antonio. Manual do deputado. São Paulo, 
Assessoria de Comunicação da Bancada do PT na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, s.d.; 
e do Curso de formação a distância para vereadores 
do PT (Brasília, Fundação Perseu Abramo/Partido dos 
Trabalhadores, 2001).

6. Curso de formação a distância para vereadores do 
PT. Brasília, Fundação Perseu Abramo/Partido dos 
Trabalhadores, 2001.

7. MOURA, Márcia Pupo de (coord.). Manual do processo 
legislativo. 2a edição. São Paulo, Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo/IMESP, 2004.
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Muitas das leis em vigor – 
Constituição Federal, leis orgânicas 
municipais, leis que instituem os vários 
conselhos municipais, entre outras – 
garantem a participação da população, 
inclusive no espaço do Legislativo local, 
no processo de reflexão e tomada de 
decisões em relação a políticas  
públicas e urbanas.

Essa condição pode contribuir para 
que o Legislativo local se estabeleça 
como um espaço democrático e  
aberto à participação da população na 
discussão e na busca de solução dos  
seus problemas.

Por essa razão, o papel do parlamentar 
e da parlamentar petista nesse espaço 
institucional não deve se restringir à 
elaboração legislativa e à prática 
fiscalizadora. O papel do vereador e da 
vereadora do PT é também o de ampliar 
os limites da instituição com o intuito de 
democratizá-la e aperfeiçoá-la.  
Para tanto, deve buscar aproximar a 
sociedade local do debate interno da 
Câmara e atuar como articulador de 
interesses dos cidadãos e das cidadãs. 
Além disso, pode e deve aperfeiçoar a 
relação com seus eleitores e eleitoras e 

com segmentos da população   
no que se refere à avaliação e ao 
aperfeiçoamento do próprio mandato. 
Nesse processo, pode ganhar força a 
perspectiva da construção da  
hegemonia política do PT. Como 
evidenciamos, os vereadores e 
vereadoras são os parlamentares que 
estão mais próximos da população e dos 
eleitores; por isso mesmo, lidam mais 
diretamente com os problemas da 
comunidade e dos segmentos sociais 
diversos, sendo constantemente 
observados e cobrados em suas  
atitudes e em seus posicionamentos.

Assim sendo, o vereador e a vereadora 
devem ter conhecimento das principais 
questões que afetam a vida em seu 
município. Para tanto, deverão estar 
sempre bem informados sobre: a história 
do município; os seus indicadores sociais 
e econômicos; a base econômica local e 
regional; os atores sociais existentes 
(grupos, organizações, instituições e 
personalidades), com destaque para 
aqueles com maior poder de articulação 
e participação na vida da comunidade.  
Devem também estar a par dos 
principais problemas que afetam a 

população, bem como de suas 
demandas e reivindicações; e 
acompanhar regularmente as principais 
ações dos governos estadual e federal 
que têm reflexo na vida da cidade.

Essa atuação deve ultrapassar   
os limites da participação nos espaços 
físico e político da Câmara Municipal e  
se estender de modo significativo ao 
meio social, por meio de apoio e 
acompanhamento dos movimentos 
organizados e também pela  
contribuição para a organização de 
variados setores da população.  
Esse esforço de organização pode se 
dirigir a uma pequena comunidade ou 
mesmo a segmentos sociais mais 
amplos, motivando a participação  
cidadã nos espaços públicos e nos 
processos de tomada de decisões.  
Pode manifestar-se também pelo 
estímulo à criação de fóruns que 
discutam assuntos de relevância para 
toda a cidade, como as questões 
relacionadas com políticas públicas 
específicas ou mais gerais, como, por 
exemplo, as que se referem ao 
planejamento urbano.

Como conclusão, podemos afirmar 

A RELAçãO COM A SOCIEdAdE
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em votação em contraposição àquele 
elaborado pelo/a relator/a. O relatório, 
ao qual deve ser dada publicidade, é 
encerrado com recomendações a 
diversos órgãos públicos que   
possam ou devam atuar no sentido de 
corrigir os eventuais problemas 
apontados pela Comissão.

3. A importância política das 
Comissões Parlamentares 
de Inquérito
Instituídas pela Constituição de 

1988, as CPIs têm desempenhado um 
importante papel na fiscalização da 
administração pública e na defesa de 
interesses da sociedade. Não são 
poucos os exemplos de CPIs, 
instaladas nos planos nacional, 
estadual ou municipal, cujos resultados 
foram relevantes para a moralização de 
práticas políticas e para o combate à 
corrupção. Historicamente, os 
parlamentares e as parlamentares do 
PT têm utilizado de maneira destacada 
esse recurso, tendo proposto a criação, 
e sendo responsável pela condução    
de muitas Comissões de Inquérito.

Atualmente, o PT vive uma 
contradição nesse assunto. Nos 
últimos anos, o partido cresceu e 
conquistou o governo de muitos 
estados e municípios. Como as CPIs 

são, em especial, um instrumento 
utilizado pelos partidos de oposição, 
como deve o partido agir nas cidades 
em que é “situação”? Embora essa seja 
uma questão a ser amadurecida nas 
várias instâncias partidárias, vale a pena 
mencionar uma reflexão que pode ser 
importante não apenas para clarear esse 
ponto, mas também para pensar a 
relação de bancadas petistas com 
governos administrados pelo partido:

“Quando a bancada é uma bancada de 
situação, isto é, quando o/a prefeito/a pertence 
ao mesmo partido ou a partido coligado, o 
trabalho em certa medida fica facilitado porque  
os/as vereadores/as têm acesso mais fácil às 
propostas do Executivo e recebem melhores 
informações. Em contraposição, cresce muito o 
trabalho e a responsabilidade de ter que 
responder, em nome do partido, aos ataques 
dirigidos contra a administração municipal. 
Existe também o risco de os/as vereadores/as se 
deixarem levar por uma atitude oposta e nociva, 
no estabelecimento de relações com o Executivo: a 
de abster-se de criticar os atos ou as proposições 
da prefeitura, julgando que, assim, estarão 
respeitando o princípio da lealdade partidária. 
Isso é um engano, porque uma das 
responsabilidades básicas do vereador ou da 
vereadora é a de exercer a fiscalização sobre os 
atos do Executivo e a de analisar criticamente  
as proposições apresentadas, com a finalidade de 
complementá-las, aperfeiçoá-las ou mesmo de dar 

que, na condição de liderança local e   
de detentor de um importante poder 
político, o parlamentar e a parlamentar 
podem e devem contribuir para o 
fortalecimento dos movimentos sociais. 
Contudo, devem observar e respeitar a 
autonomia e a independência desses 
movimentos e organizações    
em relação aos partidos políticos e aos 
poderes instituídos.

Além disso, é fundamental que,  
nessa atuação junto à comunidade,  
seja transmitida a convicção de  
que os poderes públicos devem  
estar a serviço do cidadão e da  
cidadã e da coletividade e de que o 
exercício do poder deve ser dignificado 
por meio de ações permeadas por 
valores éticos e princípios, como 
solidariedade, luta pelo bem comum e 
pela liberdade.

Finalmente, vale acentuar a 
importância da participação do  
vereador e da vereadora na vida da 
comunidade e na discussão de questões 
de interesse da população, atuação que 
vai muito além da relação sistemática 
com o conjunto dos seus eleitores.   
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parecer contra a sua apresentação. Acreditar que 
tudo que vem do/a prefeito/a – quando ele é do PT 
– deve ser defendido cegamente por ser, sempre, 
correto e justificável é uma atitude equivocada, que 
prejudica os interesses da população e do próprio 
partido, destruindo uma oportunidade de revisão de 
eventuais erros, imperfeições e omissões dos atos dos 
nossos administradores”. (Encontro de 
vereadores realizado no Instituto Cajamar, 
em 1993. Expositores Paulo Fiorillo e Zilah 
Wendel Abramo)

Elaboração de proposições

CRITéRIOS PARA A APRESENTAçãO 
DE PROPOSIçõES

As proposições de parlamentares 
petistas devem estar em sintonia com 
seus compromissos partidários e com  
os movimentos sociais que seu mandato 
representa. Por isso, ao elaborar um 
projeto, o vereador e a vereadora  
petista devem:

 Atender a premissas do partido, 
mesmo reconhecendo particularidades 
relacionadas ao tamanho do município  
e à condição de o PT ser ou não governo 
municipal;

 Apresentar à bancada e/ou ao 
partido os projetos antes de esses serem 
apresentados ao Plenário para que sejam 
discutidos internamente, visando afiná-los 

com os projetos políticos do PT.
Outro aspecto a ser considerado é  

o das limitações legais e institucionais 
decorrentes da restrição de 
competências do Legislativo.

O Curso de formação a distância para 
vereadores do PT, da Fundação Perseu 
Abramo, de 2001, apresenta a seguinte 
reflexão sobre esse tema:

“Uma questão a ser analisada, e que 
encontra respostas divergentes dentro do próprio 
PT, é se vale a pena apresentar emendas e 
projetos considerados inconstitucionais como, por 
exemplo, os que criam despesas e os que invadem 
a competência do Executivo ou de 

A principal recomendação é no sentido de 
intensificar a luta para que se ampliem as 
prerrogativas do Legislativo e as competências 
dos municípios e se eliminem os obstáculos para 
a participação popular na apresentação de 
projetos de lei.

Enquanto isso não acontecer, trata-se de 
discutir quando e como devem ser apresentadas 
proposições que possam ser tachadas de 
inconstitucionais. Em primeiro lugar,   
é preciso observar que a interpretação do que é 
inconstitucional varia no tempo e de Câmara 
para Câmara. Projetos da mesma natureza já 
foram considerados constitucionais ou não, em 
momentos diversos, pela mesma Comissão de 
Constituição e Justiça. Então, nos casos em que 
não forem flagrantemente inconstitucionais,  
vale a pena tentar. 

De maneira geral, a questão de apresentar ou 
não projetos inconstitucionais deve ser decidida 
pela avaliação da eficácia, a ser realizada de 
forma muito criteriosa, tendo em vista o alcance 
dos seguintes objetivos:

 denunciar as limitações institucionais;
 pressionar os outros Poderes e o Executivo 

municipal para que tomem as iniciativas 
proibidas aos vereadores;

 sensibilizar os interessados para que 
lutem pela alteração do quadro institucional”.

NOçõES DE TéCNICA LEGISLATIVA

Antes de elaborar um projeto, convém 
observar os seguintes pontos:

 a quem compete a iniciativa da lei  
(ao Executivo municipal, ao vereador ou 
vereadora, à Mesa da Câmara Municipal);

 se o projeto busca adaptar o que 
dispõe uma lei anterior (como, por 
exemplo, a Constituição ou lei federal, ou 
a Constituição ou lei estadual, ou a Lei 
Orgânica Municipal) ou se se trata de 
iniciativa original;

 se o projeto atende ao disposto no 
artigo 30 da Constituição Federal, ou seja, 
se ele se restringe a “assuntos de 
interesse local”.

1. Estrutura do projeto
Para assegurar clareza e adequação ao 

ordenamento jurídico, a redação de um 
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projeto deve se basear em algumas 
regras. As Constituições e legislação dos 
Estados também podem definir normas 
técnicas a serem seguidas. Em geral, a 
estrutura de um projeto é a seguinte:

 Preâmbulo (cabeçalho): parte 
inicial do projeto, não faz parte do texto 
e pode dividir-se em epígrafe (nome e 
data), ementa (resumo do assunto) e 
fórmula de promulgação (autoridade que 
determina sua execução);

 Corpo: capítulos, artigos, 
parágrafos, incisos, itens e alíneas, 
organizados de acordo com princípios  
da técnica legislativa:

 o artigo deve ser escrito por extenso 
e seguido de algarismos arábicos.   
A numeração será ordinal até o artigo 9º 
e cardinal a partir do 10;

 o parágrafo é representado pelo sinal 
§ seguido de numeração, hífen e letra 
maiúscula. Quando o artigo tiver um 
único parágrafo, este não deve ser 
numerado, mas seguido da expressão 
“Parágrafo Único”;

 o inciso é grafado com algarismos 
romanos seguidos de hífen e letra 
minúscula. Tanto o parágrafo como o 
inciso são subdivisões que se seguem  
ao artigo, diferenciando-se pelo 
conteúdo que carregam – o parágrafo 
transmite uma ideia, o inciso enumera  
ou discrimina; 

 o item é numerado em algarismos 
arábicos, seguidos por ponto e letra 
minúscula, e detalha aspectos do 
parágrafo ou inciso;

 a alínea é indicada por letra 
minúscula, seguida de parêntese e letra 
minúscula, e é desdobramento do inciso 
ou do item;

 os artigos podem ser agrupados em 
Subseções e Seções, Capítulos, Títulos, 
Livros e Partes (ver esta estrutura na 
Constituição e em outras leis).

 Disposições Transitórias:   
só nos casos em que houver 
necessidade de sua inclusão.    
As Disposições Transitórias têm 
numeração independente, tratam de 
situações especiais de caráter 
temporário e são normalmente utilizadas 
para resolver situações de transição, que 
serão revogadas quando a nova situação 
legal passar a vigorar.

 Anexo: só nos casos em que 
houver necessidade de sua inclusão. 
Exemplo de anexo é tabela de 
vencimentos de servidores.

 Justificativa: exposição dos 
motivos que fundamentam a 
propositura. A justificativa é a expressão 
da intenção do legislador.

 Fecho: encerramento com a 
assinatura do(s) autor(es). 

Veja exemplo na p. 96.

2. Regras de redação
Estão em vigor a Lei Complementar 

no 95/98 e a Lei no 107/2000, que a 
modificou. Estas leis federais definem 
regras para elaboração, redação e 
consolidação de leis. Muitas vezes, 
legislação estadual define normas 
técnicas a serem seguidas, por isso, é 
importante consultá-las antes de se 
elaborar uma propositura.

Resumidamente, algumas das regras 
de redação são as seguintes:

O texto deve ser claro e objetivo:
 usar palavras e expressões em seu 

sentido comum, ou seja, mais usado, a 
não ser quando se tratar de assunto 
técnico, quando se empregará a 
nomenclatura própria da área em que se 
esteja legislando;

 usar frases curtas;
 construir as orações na ordem 

direta (sujeito, verbo, predicado);
 usar tempos verbais de modo 

uniforme.
O texto deve ser preciso e articulado:
 usar linguagem clara, que transmita 

o conteúdo e o sentido que o legislador 
pretende dar ao projeto;

 expressar a ideia, quando repetida no 
texto, por meio das mesmas palavras;

 evitar o emprego de expressão ou 
palavra que confira duplo sentido ou 
ambiguidade ao texto;
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 simplificar a linguagem. Por 
exemplo, a frase “tem o dever de”, pode 
ser substituída simplesmente por “deve”;

 não usar expressões vagas como 
“entre outros”, pois a lei deve expressar, 
de forma explícita, todas as 
possibilidades de sua aplicação;

 grafar por extenso quaisquer 
referências a números e percentuais, 
exceto data, número de lei e nos casos 
em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;

 restringir o conteúdo de cada artigo 
da lei a um único assunto;

 desenvolver os aspectos 
complementares à norma enunciada no 
caput do artigo e as exceções à regra por 
este estabelecida, por meio de incisos, 
alíneas e itens.

TIPOS DE PROPOSIçõES

As proposições que, em geral, 
constam dos Regimentos, são as 
seguintes:

 Projeto de Lei: proposta 
apresentada por um vereador ou 
vereadora ou pelo prefeito ou prefeita 
para ser submetida à análise e, se 
aprovada, transformada em lei.

 Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica do Município: destina-se a 
modificar ou suprimir os dispositivos da 

Lei Orgânica do Município ou 
acrescentar-lhes novas disposições. 
Pode ser proposto pelo prefeito ou pela 
prefeita ou, como muitos Regimentos 
preveem, por um terço dos vereadores 
ou vereadoras ou, ainda, quando 
subscrito por percentual da população 
do município, que é fixado pela   
Lei Orgânica.

 Projeto de Decreto Legislativo: 
trata-se de proposta que a Câmara pode 
publicar independentemente da sanção 
do Executivo municipal, ou seja, a 
decisão só compete ao Legislativo. Um 
exemplo é a concessão de título de 
cidadão do município.

 Projeto de Iniciativa Popular: é 
um projeto que tem origem na própria 
sociedade civil e deve ser assinado por 
um determinado número de eleitores. A 
Constituição de 1988 determina o 
mínimo de 5% do eleitorado do 
município. Sua regulamentação deve 
estar prevista na Lei Orgânica do 
Município, mas nem todos os 
municípios incluíram o Projeto de 
Iniciativa Popular nas suas LOMs. Esse é 
um aspecto importante a ser discutido 
(ver também item 4.2.1 sobre Comissão 
de Participação Legislativa).

 Projeto de Resolução: destina-se 
a regulamentar assuntos internos da 
Câmara, como, por exemplo, a 

remuneração dos e das parlamentares 
ou alterações do Regimento Interno.

 Emenda: proposta apresentada 
por um vereador ou vereadora para 
mudar pontos de uma propositura.   
A emenda pode ser:

 Supressiva: quando retira parte do 
texto de uma proposição;

 Modificativa: quando visa alterar a 
proposição sem mudá-la 
substancialmente; 

 Aditiva: quando acrescenta algo 
novo à proposição em análise; 

 Substitutiva: quando propõe 
alterações que mudam de tal forma o 
texto original que, uma vez aprovada, 
acaba por substituí-lo. 

 Indicação: proposição pela qual 
são sugeridas ao Executivo medidas de 
interesse público que não sejam da 
esfera de competência do Legislativo, 
como, por exemplo, o asfaltamento de 
uma rua, a colocação de um semáforo 
etc. Em muitas Câmaras, a Indicação é 
encaminhada diretamente, não 
dependendo de deliberação do  
Plenário nem das Comissões. 

 Moção: proposição por meio da 
qual o parlamentar propõe ao Plenário 
da Câmara manifestação de aplauso, 
protesto ou apelo a ser enviada a outras 
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esferas de poder do município, do 
estado ou do País. 

 Requerimento: é todo pedido 
verbal ou escrito feito ao presidente da 
Câmara sobre assuntos relativos ao 
processo legislativo. Há requerimentos 
que são internos à Câmara, como, por 
exemplo, requerimento de retirada de 
proposição, requerimento de inclusão de 
proposição na Ordem do Dia, 
requerimento de instalação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito e, até mesmo, 
requerimento solicitando licença de 
vereador ou vereadora. Há também os 
que são enviados pela Câmara a outros 
órgãos públicos ou a cidadãos. Entre 
esses, destacamos:

 Requerimento de Informações, que 
pode ser utilizado para pedir 
informações ao Executivo municipal. Por 
meio desse tipo de requerimento, o 
vereador e vereadora podem solicitar 
qualquer tipo de informação, como, por 
exemplo, aquelas referentes a gastos 
realizados pela prefeitura, número de 
servidores e execução orçamentária. 
Trata-se de importante recurso de 
fiscalização, pois facilita o 
acompanhamento da aplicação de 
recursos no município, assim como o 
controle dos gastos e a comparação de 
custos. Além disso, esse tipo de 

requerimento pode ser usado para 
obtenção de informações adicionais 
sobre projetos enviados pelo Executivo 
que não apresentam elementos 
satisfatórios para análise das propostas 
encaminhadas. 

 Requerimento de congratulações ou 
de pesar. Por ele, o autor ou a autora 
pode manifestar congratulações por ato 
público ou acontecimento relevante para 
a sociedade, bem como pesar pelo 
falecimento de autoridade ou 
personalidade. O vereador e vereadora 
podem solicitar que seja dada ciência do 
requerimento ao(s) interessado(s).

 Requerimento de Convocação de 
Autoridade. Neste caso, o requerimento 
visa a convocar autoridades como 
secretários ou secretárias do município e 
dirigentes de órgãos públicos, entre 
outros. Para sua apresentação, deve haver 
previsão regimental. 

Os instrumentos de 
democratização das 
atividades parlamentares

O Brasil tem vivido um aprimoramento 
das instituições democráticas. Esse 
processo vem ocorrendo com a introdução 
de mecanismos que têm ampliado a 
participação da população e dos 
movimentos sociais no plano político.   

No caso das casas legislativas, são 
crescentes as pressões da sociedade por 
mais democratização e transparência em 
suas atividades.

Os vereadores e as vereadoras petistas 
têm contribuído para concretizar essas 
transformações. A seguir, apresentamos 
sugestões de iniciativas que podem 
contribuir para aproximar a sociedade  
do Legislativo.

TRIBUNA LIVRE

Uma das propostas que o PT tem 
apresentado sobre esse tema é a “Tribuna 
Livre”. Trata-se da utilização do Plenário 
por cidadãos ou cidadãs e por 
representantes de grupos organizados da 
sociedade civil para manifestação sobre 
temas diversos.

1. Como instituir a “Tribuna Livre”
A instituição da “Tribuna Livre” deve ser 

feita por meio de projeto de resolução. 
Embora cada município tenha suas 
peculiaridades, apresentamos roteiro do 
conteúdo de uma propositura para esse 
fim. Há cidades onde essa regulamentação 
já foi realizada. Nessas situações, o roteiro 
abaixo pode ser importante para avaliar se 
há algum aspecto novo a ser introduzido:

 Os oradores poderão fazer uso da 
tribuna da Câmara sobre projeto em 
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Modelo de Indicação:

INDICAÇÃO Nº ........., DE 2005
INDICO, nos termos do artigo ......... do Regimento Interno, ao Sr. Pre-
feito que adote as providências necessárias, junto aos órgãos com-
petentes, ara a construção de uma creche no bairro .........
JUSTIFICATIVA
A presente Indicação objetiva a construção de uma creche no bair-
ro ........., pois sua população ......... (argumentação).
Sala de Reuniões, em .........
Vereador(a)

Exemplo de Fecho:

Projeto de Lei nº .........., de 2005 – EPÍGRAFE
Institui o programa de .......... – EMENTA
Câmara Municipal de .......... decreta: – FÓRMULA DE PROMULGAÇÃO
Artigo 1º - Fica instituído o programa de .......... – ARTIGO
§ 1º - O programa será implantado .......... – PARÁGRAFO
I – o programa será avaliado anualmente .......... – INCISO
a) caberá ao Chefe do Serviço de .......... avaliar – ALÍNEA
Justificativa: o presente projeto objetiva .......... – JUSTIFICATIVA
Sala das Reuniões, em ..........
Vereador(a).......... – ENCERRAMENTO

Exemplo de Emenda Substitutiva:

SUBSTITUTIVO Nº ........., AO PROJETO DE LEI Nº ..., DE 2005
Dê-se ao Projeto de Lei nº ........., de 2005, a seguinte redação:
“Projeto de Lei nº ........., de 2005
Dá denominação a estabelecimento de ensino
A Câmara Municipal de ......... decreta:
Artigo 1º -  ........”
JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa a .........
Sala de Reuniões, em .........
Vereador(a)

Exemplo de Emenda Aditiva:

EMENDA Nº ........., AO PROJETO DE LEI N°..........., DE 2005
Acrescente-se ao Projeto de Lei nº .........., de 2005, onde couber, o se-
guinte artigo:
“Artigo.......... – Fica criada a Ouvidoria Parlamentar da Câmara Muni-
cipal de ..........”
JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa a ..........
Sala de Reuniões, em .........
Vereador(a)

Exemplo de Emenda Modificativa:

EMENDA Nº ........., AO PROJETO DE LEI N°........., DE 2005
Dê-se ao artigo 4º do Projeto de Lei nº ........., de 2005, a seguinte re-
dação:
“Artigo 4º - Farão jus ao benefício instituído ........”
JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa .........
Sala de Reuniões, em .........
Vereador(a)

Exemplo de Emenda Supressiva:

EMENDA Nº ........., AO PROJETO DE LEI N°.........., DE 2005
Suprima-se o artigo 3º do Projeto de Lei nº.........., de 2005, renume-
rando-se os demais.
JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa ..........
Sala de Reuniões, em ...........
Vereador(a)



103

Modelo de Moção:

MOÇÃO Nº ........., DE 2005
Entre os muitos problemas existentes na área da educação, desta-
ca-se ......... (descrição do problema).
Dados do Ministério da Educação mostram a necessidade de se re-
ver ......... (argumentação);
Diante do exposto, e dada a gravidade da situação,
A CÂMARA MUNICIPAL DE ......... apela para o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, a fim de que determine ao Ministério da 
Educação a elaboração de estudos e a adoção de providências para 
......... (proposta de solução).
Sala de Reuniões, em .........
Vereador(a)

Modelo de Requerimento de Informações:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° ........., DE 2005
REQUEIRO, nos termos do artigo ........, do Regimento Interno, sejam 
solicitadas ao Sr. Prefeito as seguintes informações:
Houve concorrência para a realização da obra .........?
Que empresas concorreram .........?
Qual o critério adotado para escolher a empresa vencedora?
Que empresa apresentou a melhor proposta?
JUSTIFICATIVA
A imprensa tem noticiado a existência de ......... (apresentação do 
problema).
Justifica-se, portanto, o presente Requerimento para que ......... 
(apresentação de motivos).
Sala de Reuniões, em .........
Vereador(a)

Exemplo de Requerimento de Congratulações:

REQUERIMENTO Nº......... de 2005
Requeiro, nos termos do artigo ........., do Regimento Interno, que se 
registre um voto de congratulações com os integrantes da
Associação ........., pelo 30º aniversário de sua fundação.
Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao .........
JUSTIFICATIVA
O presente requerimento pretende homenagear .........
Sala de Reuniões, em .........
Vereador(a)

Exemplo de Requerimento de Convocação de Autoridade:

REQUERIMENTO Nº........., de 2005
Requeiro, nos termos do artigo ........., do Regimento Interno, a con-
vocação do Excelentíssimo Senhor ......... (cargo e nome do convo-
cado), com o objetivo de prestar à Comissão ......... informações so-
bre .........
JUSTIFICATIVA
O presente requerimento visa .........
Sala de Reuniões, em .........
Vereador(a)
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tramitação ou sobre assunto de 
interesse geral;

 Os pronunciamentos deverão ser 
feitos fora do horário das sessões, por 
período determinado (das 11 às 12h, por 
exemplo) e em periodicidade a ser 
definida (diário, semanal etc.);

 Os interessados poderão se 
inscrever no mesmo dia em que fizerem 
uso da palavra, devendo ser obedecida a 
ordem de chegada dos inscritos;

 Os oradores poderão falar por até 
minutos;

 Se possível, o pronunciamento será 
transmitido, ao vivo, pela internet, pela 
TV Câmara e/ou rádio Câmara ou, ainda, 
por rádio local;

 O Diário Oficial publicará, na 
íntegra, a manifestação do orador.

2. Exemplos de utilização da 
“Tribuna Livre”
Os temas a serem abordados na 

“Tribuna Livre” podem ser os mais 
diversos. Apresentamos, abaixo, alguns 
exemplos de ementas (resumos) de 
assuntos tratados na tribuna:

 A  “Tribuna Livre” da Câmara 
Municipal de... foi ocupada por 
integrantes de instituições da 
comunidade negra da região de ... . Eles 
solicitaram a aprovação de um projeto 
de lei do vereador... (PT). Ele institui 

como feriado, no município de..., o dia 
... em homenagem ao Dia da 
Consciência Negra;

 O presidente do Sindicato..., ..., 
denunciou casos de perseguição aos 
funcionários da ...;

 A União dos Movimentos de 
Moradia de... solicitou intervenção dos 
parlamentares pela aprovação de ...;

 Funcionários públicos da ativa e 
aposentados, além de pensionistas,  
estiveram presentes na galeria do 
Legislativo. O diretor do Sindicato, ..., 
questionou a proposta da prefeitura de 
reajuste salarial do funcionalismo;

 A  “Tribuna Livre” contou com a 
participação do reverendíssimo Sr..., 
bispo da Diocese de..., que fez um 
pronunciamento a respeito da 
divulgação do documento da CNBB 
(Confederação Nacional dos Bispos no 
Brasil) que trata do tema...8.

COMISSõES CRIADAS PARA RECEBER 
DIRETAMENTE PROPOSTAS DE PROJETOS 
ELABORADOS PELA POPULAçãO 
(COMISSãO DE PARTICIPAçãO 
LEGISLATIVA)

A Constituição de 1988 instituiu o 
projeto de iniciativa popular, 
posteriormente regulamentado pela   
Lei Federal n° 9.709, de 1998, que 

prevê a possibilidade de qualquer 
cidadão ou cidadã apresentar sugestão 
de propositura para apreciação do 
Legislativo. A regulamentação da 
iniciativa estabeleceu, todavia, regras 
muito rígidas e de difícil aplicação. 
Assim, surgiu a necessidade de criar 
novos mecanismos capazes de 
aprofundar a participação da  
população no debate político.   
A Câmara Federal e o Senado criaram, 
então, a Comissão Permanente de 
Participação Legislativa, que recebe 
propostas da sociedade e, após 
examiná-las, pode transformá-las em 
projetos que tramitarão na Câmara. 

1. Como instituir a Comissão de 
Participação Legislativa
Nos municípios em que as 

Comissões de Participação Legislativa 
ainda não foram criadas, sua 
regulamentação poderá ser feita por 
meio de projeto de resolução. No 
projeto, devem ser definidos os 
seguintes pontos:

 Número de membros. Como se 
trata de Comissão Permanente, o 
número de membros na sua 
constituição deverá respeitar a 
proporcionalidade entre as bancadas e 
ser compatível com o 
dimensionamento das outras 
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Comissões (se, por exemplo,   
as Comissões têm, em média,  
cinco membros, esse poderá ser o 
número de integrantes da   
nova Comissão);

 Definição de competência.   
A realidade de cada município será o 
referencial para estabelecer quais 
deverão ser ou não as atribuições da 
Comissão. Os pontos abaixo são 
sugestões que poderão ser incorporadas 
ao projeto de resolução:

 a Comissão poderá receber, 
examinar e transformar em proposição de 
sua  iniciativa, quando aprovadas, 
sugestões de proposições legislativas 
apresentadas por associações, órgãos de 
classe, sindicatos, conselhos, 
organizações não-governamentais e 
entidades organizadas da sociedade, 
excetuando-se os partidos políticos;

 promover pareceres técnicos e 
exposições sobre experiências 
inovadoras em gestão pública, 
participação popular e transparência 
administrativa;

 requisitar informações, relatórios e 
documentos sobre a aplicação de leis, 
programas e despesas do município;

  propiciar o envolvimento da 
cidadania em assuntos de interesse social, 
promovendo o direito da sociedade à 
informação e à participação9.

 Definição de regras para a 
apresentação e a tramitação de propostas:

 Para a apresentação de proposta à 
Comissão, poderá ser estabelecida a 
exigência de um número mínimo de 
eleitores que deverão subscrever projeto 
de lei e nele registrar endereço e número 
do título eleitoral;

 nos casos em que o/a autor/a da 
sugestão legislativa for uma entidade ou 
associação de qualquer natureza, poderá 
ser exigida a apresentação de 
documentação de comprovação de sua 
existência legal, como, por exemplo, 
registro em cartório;

 como se trata de uma Comissão 
Permanente, as regras para a tramitação 
de projetos poderão ser a mesmas de 
proposituras apresentadas pelos 
vereadores e vereadoras.

AUDIêNCIAS PúBLICAS

As audiências públicas com a 
sociedade civil foram previstas pela 
Constituição Federal de 1988 (artigo 58, 
parágrafo 2o, inciso II). São encontros 
promovidos por iniciativa das Comissões 
Permanentes realizados para debater 
assuntos de interesse da comunidade  
ou proposições que tramitam na Câmara. 
A audiência pública é importante 
instrumento de participação popular e 

mecanismo a ser explorado por 
parlamentares petistas para ampliar a 
influência da população e dos 
movimentos sociais nas decisões   
da Câmara.

1. Como funcionam as audiências 
públicas
A seguir, são apresentados pontos 

relativos à forma de organização de 
audiências públicas (esses itens podem 
também ser úteis na elaboração de 
projeto a ser apresentado nas cidades 
onde ainda não haja regulamentação de 
seu funcionamento):

 Tratam de assuntos de interesse 
geral da comunidade ou de proposições 
que tramitam na Câmara;

 Podem ser realizadas por iniciativa 
das Comissões Parlamentares ou,   
ainda, a pedido de munícipes ou 
entidades representativas;

 Cabe às Comissões Permanentes 
deliberar sobre pedidos de audiência 
pública, bem como sobre quem  
será ouvido;

 As datas, horários e pautas das 
audiências públicas devem ser 

 8. Ementas adaptadas de relatório de utilização da 
“Tribuna Livre” da Câmara Municipal de Santo André. 

9.  Comissão Mista Permanente de Participação Legislativa 
Popular da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul – 
www.al.rs.gov.br.
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divulgados pelo Diário Oficial e pela 
imprensa com o destaque e a 
antecedência devidos, de modo a 
assegurar a transparência necessária e 
estimular a participação no debate;

 No caso de haver opiniões 
divergentes sobre o tema a que se refere 
a audiência, deverá ser assegurada, por 
meio de inscrição prévia, a palavra aos 
defensores e às defensoras dos 
diferentes pontos de vista;

 Devem ser definidos os 
procedimentos de exposição, como o 
tempo a que cada participante terá 
direito, a forma de apresentação de 
interpelações, o direito a réplica ou a 
tréplica, entre outros;

 Os debates realizados nas 
audiências públicas serão, se possível, 
taquigrafados e publicados no Diário 
Oficial do município ou transmitidos pela 
internet, TV Câmara ou rádio.

OUVIDORIA PARLAMENTAR

A Ouvidoria Parlamentar é um órgão 
que pode fazer parte da estrutura da 
Câmara para ser um instrumento de 
comunicação entre o e a munícipe e o 
Poder Legislativo, o que permite à 
sociedade maior interatividade com  
seus representantes. A Ouvidoria 
Parlamentar já foi implantada    

em algumas Câmaras Municipais, 
especialmente em cidades de médio e 
grande porte. Por meio da Ouvidoria, a 
comunidade pode fazer reclamações, 
denúncias, sugestões e avaliar as ações 
dos e das parlamentares.

1. Como funcionam as 
Ouvidorias Parlamentares
A seguir, são apresentados pontos 

relativos à forma de organização das 
Ouvidorias Parlamentares (esses  
itens podem também ser úteis na 
elaboração de projeto a ser  
apresentado nas cidades em que  
ainda não haja regulamentação de  
seu funcionamento):

 As Ouvidorias podem ter como 
competência:

 receber, examinar e encaminhar 
aos órgãos competentes reclamações 
ou representações que tratem de: 
abuso de poder, atos discriminatórios 
ou atentatórios a direitos e   
liberdades fundamentais, ilegalidades  
e mau funcionamento dos serviços   
da Câmara;

 proceder à apuração das denúncias, 
avaliar sugestões e adotar medidas para 
regularização de procedimento. Se for o 
caso, propor à Mesa da Câmara a 
abertura de sindicância ou de  
inquérito administrativo;

 requisitar de qualquer órgão da 
Câmara documentos necessários à 
apuração de fatos;

 responder aos interessados quanto 
às providências adotadas em decorrência 
de suas denúncias, queixas ou sugestões.

 O/a ouvidor/a:
 será nomeado/a pelo presidente   

da Câmara, ou pela Mesa Diretora,  
para cumprir mandato por tempo 
determinado. Sua indicação poderá   
ser baseada em lista tríplice resultante  
de plenária convocada para tal fim;

 poderá requerer informações e 
documentos de qualquer órgão da 
Câmara, bem como promover diligências 
e investigações;

 em municípios maiores, o/a 
ouvidor/a poderá contar com equipe de 
assessoramento.

Internet, Tv e rádio

Os sites das Câmaras, as rádios e TVs 
legislativas podem ser importantes 
instrumentos para a divulgação das 
ações dos e das parlamentares. A 
transmissão ao vivo, sem cortes, das 
sessões realizadas no Plenário e nas 
comissões contribui para dar mais 
transparência ao funcionamento das 
Câmaras e ao posicionamento político 
dos vereadores e das vereadoras. 
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TV LEGISLATIVA

As TVs legislativas estão presentes 
apenas nos grandes municípios.

Atualmente, a transmissão é feita 
por canais fechados, via cabo, e, em 
geral, o tempo é dividido com o das 
TVs das Assembleias Legislativas.

Sua implantação exige a 
contratação de profissionais 
especializados, que pode ser feita por 
meio de concurso público ou 
terceirizada. Dada a natureza política 
das Câmaras municipais, as TVs 
devem ter, além de pessoal 
preparado para sua operação, um 
Conselho Editoral, que pode estar 
vinculado à Mesa Diretora e ter 
atribuições como a de definir a grade 
de programação. 

RÁDIO LEGISLATIVA

A situação das rádios legislativas, 
embora seja semelhante à das TVs, 
tem um diferencial. Em muitas 
cidades pequenas ou médias, a(s) 
rádio(s) local(is) transmite(m) as 
Sessões da Câmara. Nos locais em 
que isso ainda não acontece, 
vereadores e vereadoras petistas 
podem propor a contração de 
emissoras para esse fim.    

Como se pode verificar, os números 
consolidados regionalmente mostram, 
de maneira inequívoca, que os  
dois mandatos do governo do 
presidente Lula e agora o governo da 
presidenta Dilma Rousseff priorizaram e 
priorizam investimentos nas regiões 
Norte e Nordeste do País, em sintonia 
com o processo de redistribuição de 
renda e ampliação da extensão e 
qualidade das políticas públicas   
em todo País 

Os governos Lula e Dilma buscaram 
e buscam maior equidade entre as 
regiões do País sem, contudo deixar de 
investir, como se pode constatar, em 
todas as regiões. 

O desafio de seguir ampliando as 
condições de desenvolvimento e 
justiça social em todas as regiões é 
grande, pois o Brasil ainda é um 
país muito desigual.

 Nordeste
 No Nordeste do País, a 

desigualdade social na região medida 
pelo índice de Gini10  passou de 0,56 em 
2001, para 0,51 em 2011. O percentual 
de famílias na miséria (com renda per 
capta de ¼ de salário mínimo) passou 
de 21,0% em 2003, para 17,4% em 2010; 

 O emprego formal cresceu 70,79% 
desde 2003; 

 O rendimento médio mensal real 
das pessoas ocupadas entre 2002 e 
2009, cresceu 29,21%; 

  A variação real do PIB do 
Nordeste passou de  de 2,9% em 
2002, para 7,2% em  2010; 

 A expansão do crédito de pessoas 
físicas foi de 800,6% de janeiro de 
2004 a agosto de 2011; 

 A produção de cereais, 
leguminosas e oleaginosas teve um 
crescimento de 86% entre 2002 e 2012 
passando de 6,4 milhões de toneladas, 
para 11,9 milhões;

  Os domicílios com computador e 
internet passaram de 4,9% em 2004,  
para 21,3% em 2011, um crescimento 
de 23%;

 10. Índice de Gini: o índice ou coeficiente de Gini 
é uma medida estatística que mensura o grau da 
desigualdade de renda em um país. Seu valor varia de 
0 a 1. O índice 0 (zero) indica uma situação hipotética 
em que não há desigualdade, portanto, a renda de 
todos os indivíduos é igual e tem o mesmo valor. Já o 
índice 1 (um) indica uma situação hipotética em que a 
desigualdade é máxima, ou seja, apenas um indivíduo 
detém toda a renda da sociedade e a renda de todos 
os outros indivíduos é nula. É importante notar que 
o índice 0 (zero) indica igualdade máxima (ou, zero 
de desigualdade), enquanto o índice 1 (um) indica 
desigualdade máxima (ou, uma grande desigualdade). 
Sendo assim, para que um país promova a melhora na 
distribuição de renda, ele precisa reduzir o índice de 
Gini (por exemplo, de 0,6 para 0,4). No caso do Índice 
de Gini, quanto menor (desigualdade) melhor (o país).

Anexos
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 A produção de cereais, 
leguminosas e oleaginosas teve um 
crescimento de 114% entre 2002 e  
2012 na região, passando de    
2,2 milhões de toneladas para   
4,7 milhões de toneladas;

 A segunda maior elevação do 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), entre 2005 e 
2009, ocorreu na região Norte;

 Na região Norte, entre 2004 e  
2011, o crescimento de domicílios  
com acesso a internet passou   
de 4,1% para 20,2% , um crescimento 
de 26%;

 Hoje 55,9%, dos domicílios da 
região têm água canalizada;

 Na região Norte, 57,1%, têm 
esgotamento sanitário (PNAD 2011);

 Em 2012, o consumo médio  
mensal de energia elétrica residencial  
foi de 160,7 kWh;

 Dos beneficiários do Programa 
Bolsa Família, 11,48% são do Norte   
do País;  

 O Programa Saúde da Família 
cobre 50,85% da população na região 
Norte do País; 

 O Programa Luz para Todos tem 
beneficiado 3,0 milhões de pessoas na 
região Norte; 

 Dos  Territórios da Cidadania 
implantados, 27 estão na região Norte;

 Centro-Oeste
 Na região Centro-Oeste do País, a 

variação do índice de Gini foi de 0,57 
em 2001 para 0,52 em 2011; 

 O crescimento do rendimento 
médio mensal das pessoas ocupadas  
foi de 16,5%;

  O PIB da região passou de 5,1% 
em 2002 para 6,2% em 2010; 

 A expansão do crédito para 
pessoas físicas entre janeiro de 2004 e 
agosto de 2011 foi de 423%; 

 O crescimento da produção de 
cereais, leguminosas e oleaginosas 
entre 2002 e 2012 foi de 123% 
passando de 31,8 milhões de toneladas 
para 70,8 milhões de toneladas;

 Entre os anos de 2005 a 2009, o  
Índice de Desenvolvimento da  
Educação Básica (IDEB) teve elevação  
de 23%;

  Na região Centro-Oeste, entre 
2004 e 2011, o crescimento de 
domicílios com acesso à internet foi de 
19%, passando de 11,2% em 2002 para 
38,6% em 2011;

 Hoje, 86,0% dos domicílios têm 
água canalizada; 

 Hoje, 59,8% dos domicílios têm 
esgotamento sanitário;

 Em 2012, o consumo médio 
mensal de energia elétrica residencial 
foi de 163,8 KWh;

 Hoje, 79,9% dos domicílios no 
Nordeste têm água canalizada;

 No Nordeste, 61,1% dos domicílios 
têm esgotamento sanitário;

 Em 2011, o consumo médio 
mensal de energia elétrica residencial 
no Nordeste foi de 107 kWh;

 Dos beneficiários do Programa 
Bolsa Família, 50,32% são do Nordeste; 

 Da população coberta pelo  
Programa Saúde da Família 73,56% 
estão no Nordeste; 

 Foram beneficiadas pelo Programa 
Luz para Todos, 7,4 milhões de pessoas 
no Nordeste; 

 Em relação aos Territórios da 
Cidadania desenvolvidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
56 estão no Nordeste.

 Norte
 Na região Norte do País, o Índice 

de Gini passou de 0,53 em 2001 para 
0,50 em 2011. 

 Na região Norte a variação real do 
PIB passou de 5,1 em 2002 para 9,9   
em 2010.

 Na área urbana, o crescimento do 
rendimento médio mensal das pessoas 
ocupadas foi de 17,5% entre 2002 e 2009. 

 A expansão do crédito para 
pessoas físicas entre janeiro de 2004 e 
agosto de 2011 foi de 945,9%.
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 O Programa Bolsa Família tem 
5,47% de beneficiários na região;

 Na região Centro-Oeste, o  
Programa Saúde da Família cobre 
55,15% da população;

 Dos municípios prioritários do 
Plano de Desenvolvimento da 
Educação, 4,24% estão no   
Centro-Oeste; 

 O Luz para Todos beneficiou 1,0 
milhão de pessoas;

 Dos Territórios da Cidadania, 12 
estão no Centro-Oeste envolvendo  
140 municípios.

 Sudeste
 No Sudeste, o índice de Gini passou 

de 0,54 em 2001 para 0,48 em 2011;
  O crescimento do rendimento 

medio mensal real das pessoas 
ocupadas foi de 6,5% entre 2002   
e 2009; 

 O PIB da região passou de 2,3 em 
2002 para 7,6 em 2010; 

 A expansão do crédito para 
pessoas físicas teve um crescimento  
de 585% entre janeiro de 2004 e  
agosto de 2011; 

 A produção de cereais, 
leguminosas e oleaginosas passou de 
14,2 milhões de toneladas em 2002 
para 16,5 milhões em 2010, o que 
corresponde a um crescimento de 35%; 

 Entre 2005 e 2009, o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) teve elevação de 15%;

 No Sudeste, em 2004, 16,7% dos 
domicílios tinham acesso à internet, em 
2011 46,1%, a variação foi de 16%; 

 No Sudeste, 91,1% dos domicílios 
têm água canalizada;

 No Sudeste, 90,8% de domicílios 
têm esgotamento sanitário; 

 O consumo médio mensal de 
energia elétrica foi de 177,1 kWh;

 Dos beneficiários do Programa 
Bolsa Família, 25,26% são do Sudeste;

 No Sudeste, 44,16% da população  
é atendida pelo programa Saúde   
da Família; 

 Dos municípios prioritários do 
Plano de Desenvolvimento da 
Educação, 10,73% estão no Sudeste;

 Em relação ao programa Luz para 
Todos: 2,4 milhões de pessoas têm  
sido beneficiadas;

 Dos territórios da Cidadania 
implantados, 15 estão no Sudeste. 

 Sul
 Na região Sul o índice de Gini 

passou de 0,52 para 0,45;
 O crescimento do rendimento 

médio mensal real das pessoas 
ocupadas foi de R$ 25,4% entre  
2002 e 2009; 

 O PIB passou de 1,9 em 2002 para 
7,6 em 2010;

 A Expansão do crédito para pessoas 
físicas teve um crescimento entre janeiro 
de 2004 e agosto de 2011 de 469,9%;

 A produção de cereais, leguminosas 
e oleaginosas passou de 43,6 milhões de 
toneladas em 2002 para 55,5 milhões de 
toneladas em 2012;

 Entre 2005 e 2009, o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) teve elevação de 16%;

 Os domicílios com computador e 
internet passaram de 15,0% em 2004 para 
42,0% em 2011, uma variação de 16%; 

 A região Sul do País tem 7,47%  
dos beneficiários do Programa  
Bolsa Família;

 O Programa Saúde da Família 
atende 54,54% da população; 

 Dentre os municípios prioritários 
do Plano de Desenvolvimento da 
Educação, 8,20% estão no Sul;

 O programa Luz para Todos 
beneficiou 1,1 milhão de pessoas. 

 No Sul, 86,8% dos domicílios têm 
água canalizada;

 No Sul, 83,5%% dos domicílios 
conta com esgotamento sanitário;

 O consumo médio mensal de 
energia elétrica no Sul foi de 172,3 kWh;

 Dos 120 Territórios da Cidadania 
implantados, 10 estão no Sul.  
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PARTIdO dOS TRABALHAdORES

Escola Nacional de Formação do PT – 
ENFPT
http://www.enfpt.org.br

 Criada por resolução do 3º Congresso 
Nacional do PT, a Escola Nacional de 
Formação do PT - ENFPT é a responsável 
pelos processos de formação dos filiados 
e filiadas do Partido dos Trabalhadores em 
todo o Brasil. A Escola conta com um 
coletivo de Gestores da Política Nacional 
de Formação em cada estado do País.
O portal da ENFPT está organizado em 
área com acesso público e área com 
acesso exclusivo a filiados e filiadas, por 
meio de um cadastro e senha.
 No portal, estão disponibilizados todos 

os materiais (cadernos, vídeo-aulas, 
roteiros metodológicos, textos), 
produzidos para as atividades de 
formação – Jornadas, Cursos e Oficinas. 
Também são disponibilizadas informações 
que subsidiam a ação partidária dos 
filiados e filiadas do PT e registros de 
atividades formativas realizadas pelos 

coletivos gestores. A Escola organiza 
chats sobre temas conjunturais com a 
participação dos seus diretores e 
diretoras.
 No menu, você encontra Jornadas, 

Cursos e Oficinas, Em Pauta, Diários  
da Formação, 
Acesso à área exclusiva para filiados e 
filiadas http://www.enfpt.org.br/eol/
login/index.php

Fundação Perseu Abramo – FPA
http://www.fpabramo.org.br

 A Fundação Perseu Abramo, criada em 5 
de maio de 1996, desenvolve projetos de 
caráter político-cultural com os objetivos 
de contribuir para a educação e 
qualificação da ação política dos filiados e 
filiadas do PT, do povo trabalhador e da 
cultura socialista democrática do Brasil, 
articular e fomentar processos de 
elaboração intelectual e criação cultural 
no campo progressista e contribuir para 
que o pensamento progressista se torne 
referência e que as tradições 
conservadoras, antes dominantes, sejam 

Endereços eletrônicos 
para consulta de informações

levadas a evoluir e se reposicionar frente 
às transformações em curso.
 O portal da FPA abriga e disponibiliza, de 

forma integrada, o conjunto das 
atividades da Fundação, e se relaciona 
com os demais portais existentes no 
âmbito do Partido dos Trabalhadores. 
Neste portal, a FPA divulga a totalidade da 
sua produção: o FPA Informa, o FPA 
Comunica, o FPA Conjuntura, o FPA 
Discute, o FPA Dados, a Teoria e Debate, a 
Revista Perseu, as publicações da Editora e  
demais conteúdos.

 Os links disponíveis são:
Editora da Fundação, Revistas, 
Biblioteca Digital, Revista Teoria e 
Debate, Escola Nacional de Formação 
do PT, Centro Sérgio Buarque de 
Holanda de Memória e História, 
Pesquisas de Opinião Pública 
realizadas pela FPA, Agência FPA e FPA 
Conjuntura.

Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores
http://www.pt.org.br 
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 As principais informações do site estão 
separadas por temáticas disponíveis em seu 
menu principal, localizado na parte superior. 
Por meio do link O Partido, é possível 
acessar informações sobre a composição do 
Diretório Nacional, Conselho Fiscal, 
Comissão de Ética e Disciplina, Comissão 
Executiva Nacional, Diretórios Estaduais 
e da Fundação Perseu Abramo, além de 
Notícias, Artigos e Opiniões, TV PT, Rádio 
PT e Fotos. No link no Governo, é possível 
acessar a atuação no Governo Federal, 
Governos Estaduais e Prefeituras 
separadas por Estados. O link no 
Parlamento traz acesso à atuação do 
Partido no Senado, Câmera Federal e 
Assembleias Legislativas. O link 
Secretarias permite acesso a todas as 
secretarias do Partido; é possível também 
realizar o Download de documentos e o 
link Especiais traz links para Escola 
Nacional de Formação, Instituto Lula, 
Revista Teoria e Debate e a Fundação 
Perseu Abramo.

GOvERNO FEdERAL 

Portal Federativo
http://www.portalfederativo.gov.br/ 

 Portal que agrega informações sobre os 
temas que envolvem os entes federados e 
as relações estabelecidas entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
Pelo Portal Federativo, é possível acessar 
outros sítios do governo federal que 
apresentam informações e programas 
destinados aos municípios, sendo 
importante ferramenta para as prefeituras 
e bancadas de vereadores:

SICONV - Portal de Convênios 
https://www.convenios.gov.br/portal/
Territórios da Cidadania
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
dotlrn/clubs/territriosrurais/one-
community
Plano Brasil Sem Miséria 
http://www.brasilsemmiseria.gov.br/ 
Programa Enfrentando o Crack 
Blog do Planalto
http://blog.planalto.gov.br/
Brasil em Cidades 
http://geosnic.cidades.gov.br/src/html/
home.html (Sistema Nacional de 
Informações de Cidades)
PAC 2 
http://www.brasil.gov.br/pac/
Software Livre Para Municípios 
http://www.softwarepublico.gov.
br/4cmbr/xowiki/Principal 
Foro Consultivo de Municípios, Estados 
Federados, Províncias e 
Departamentos do Mercosul 
http://www4.planalto.gov.br/saf-fccr/fccr-
mercosul e 
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Ipea Mapas 
http://mapas.ipea.gov.br/i3geo/      
 Ao rodapé do site, existe uma caixa onde 

se podem encontrar informações sobre 
os municípios brasileiros, informações, 
como programas federais, dados 
demográficos, orçamento e finanças (onde 
é possível acompanhar os convênios, as 
transferências constitucionais e o CAUC 
– Sistema para consulta da situação de 
Estados e municípios ante os parâmetros 
orçamentários e fiscais), infraestrutura e 
outros indicadores em apoio à transição 
governamental dos municípios brasileiros, 
e uma outra caixa com os Programas 
Federais para os Municípios, onde 
encontramos um Catálogo dos 
Programas Federais para os Municípios, 
além de um Manual Sobre Convênios da 
União.
 Encontramos no site links para o Comitê 

de Articulação Federativa (CAF), 
instância de diálogo entre União e os 
municípios brasileiros, no âmbito da 
Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República e para o blog 
Diálogos Federativos http://www.
dialogosfederativos.gov.br/
 Link para o Sistema de Assessoramento 

Federativo, que tem como atribuição 
orientar e coordenar as ações de seus 
integrantes, por intermédio da Subchefia 
de Assuntos Federativos. Mais informações 

sobre o SASF também são encontradas 
no link de mesmo nome.
 Link com informações sobre Consórcios 

Públicos que podem discutir formas de 
promover o desenvolvimento regional, 
gerir o tratamento de lixo, água e esgoto 
da região ou construir novos hospitais ou 
escolas, sobre a Cooperação 
Internacional Federativa, que busca 
aproveitar o potencial estratégico da 
Federação Brasileira no fortalecimento dos 
estados e municípios, articulando suas 
ações internacionais com a Política 
Externa do Estado brasileiro e, ao mesmo 
tempo, tornado-a mais acessível ao 
conjunto da Federação, Eventos 
Federativos, Publicações, Manuais e 
Documentos de Apoio, Agenda 
Nacional de Apoio à Gestão Municipal 
e Estudos Federativos, além de uma 
Central de Notícias atualizada e o acesso 
aos Boletins do Portal Federativo.
 O site possui ainda links para outros 

Sites úteis ao município como para 
programas ministeriais de interesse 
municipal, Bancos, Controladoria Central 
da União, Entidades Municipalistas, Inmet, 
Tribunal de Contas da União, Órgãos 
Federais e outros.

Wiki COI – Comitê de Organização da 
Informação
http://wikicoi.planalto.gov.br

 O Governo Federal disponibiliza o Wiki 
COI, um ambiente on-line com dados 
sobre ações e programas federais, 
construído com base em um 
levantamento obtido junto aos órgãos e 
entidades responsáveis por organizar e 
gerar informações. O Wiki COI traz 
também apresentações e publicações 
dos programas federais; indicadores de 
conjuntura atualizados mensalmente; 
Caderno Destaques - publicação 
quadrimestral sobre resultados de ações 
e programas governamentais; 
mensagens da Presidência da República 
ao Congresso Nacional; um Balanço do 
Governo de 2003 a 2010; e o Fale 
Conosco, um canal de comunicação com 
o usuário.
Este  ambiente on-line é uma importante 
ferramenta de compreensão do projeto 
de desenvolvimento em vigor no País, 
bem como um instrumento de apoio ao 
mandato de prefeitos(as) e 
vereadores(as), uma vez que as 
informações disponibilizadas podem ser 
acessadas por estado e também por 
município.

Portal do Governo Federal
http://www.brasil.gov.br

 Esta página reúne várias informações 
sobre o governo federal com links para 
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temáticas importantes do governo federal, 
além de uma Central de Notícias (http://
www.brasil.gov.br/navegue_por/noticias) 
atualizada diariamente. 
No link sobre cidadania, encontramos 
informações sobre os direitos do cidadão, 
mercado de trabalho, Economia 
solidária , plano Brasil Sem Miséria e para 
o programa Crack, É Possível Vencer.
 No link sobre Ciência e Tecnologia, 

informações sobre fomento e apoio, 
Software Livre Tecnologia de Ponta,  
Divulgação Científica,  
Desenvolvimento Regional 
Sustentável.
Um link sobre Economia. No  link sobre 
Educação, informações sobre o Sistema 
Educacional e Acesso à Universidade.
No link sobre Esporte, informações sobre 
Programas de Incentivo.
No link sobre Meio Ambiente, 
informações sobre Gestão do Lixo, 
Legislação e Órgãos e Consumo 
Consciente. 
 No link sobre Saúde, informações sobre 

Programas e Campanhas.
 No link sobre Turismo, informações  
sobre Tipos de Turismo e Infraestrutura.
Seções com informações sobre COP 
(Conferência de Partes) para discussão de 
dois temas: diversidade biológica 
(encontros bianuais) e mudanças 
climáticas (anuais).  

Informações sobre a Copa do Mundo, 
Energia e sobre o PAC (http://www.brasil.
gov.br/pac). 
 Nesta página, também pode ser 

encontrado o “Em Questão”, boletim 
eletrônico da Secretaria de Comunicação 
de Governo e Gestão Estratégica da 
Presidência da República, que traz notícias 
sobre as ações e programas do governo, 
temas setoriais e atualidades, estudos, 
pesquisas e artigos disponíveis no link 
Destaques.
 Pode-se também acessar a Revista 

Digital do Portal Brasil, a Revista Brasilis,  
dividida em três seções. As Reportagens 
Especiais exploram projetos ou ideias de 
grande relevância no atual momento do 
País. As Reportagens são reedições de 
materiais de publicações oficiais, 
aditivadas com material multimídia. Há 
também reportagens especialmente 
desenvolvidas para a Revista Digital, que 
também contam com esses recursos. Um 
dia com é uma seção que agrega vídeo, 
texto, áudio e galeria de fotos, mostrando 
como é a rotina em projetos de ponta ou 
de grande representatividade à cultura, à 
economia ou à tecnologia brasileira.  

Portal Transparência 
http://www.portaltransparencia.gov.br/ 

 Disponibiliza informações sobre a 

execução orçamentária (links para acessar 
prestação de contas, fiscalização, 
orçamento da União e conselho de 
transparência).
É possível ter acesso pelo site ao link 
Transparência nos Estados e 
Municípios http://br.transparencia.gov.
br/, onde há informações sobre os 
recursos públicos transferidos da União 
para estados, municípios e o Distrito 
Federal. 
 No link Rede de Transparência, 

encontramos informações a respeito de 
projetos e ações no âmbito do Poder 
Executivo Federal, que são divulgadas 
pelos órgãos em suas respectivas páginas 
eletrônicas. Ao acessar cada um dos links, 
o cidadão pode acompanhar o 
detalhamento e os resultados das ações 
desenvolvidas nas diversas áreas de 
atuação do Governo. 
 Além do link Olho Vivo no Dinheiro 

Público, um programa criado pela 
Controladoria Geral da União (CGU) para 
incentivar o controle social. O objetivo é 
fazer com que o cidadão, no município, 
atue para a melhor aplicação dos recursos 
públicos. Com a iniciativa, a CGU busca 
sensibilizar e orientar conselheiros 
municipais, lideranças locais, agentes 
públicos municipais, professores e alunos 
sobre a importância da transparência na 
administração pública, da 
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responsabilização e do cumprimento dos 
dispositivos legais. Nesta mesma página, 
encontramos, no link Sites de Interesse, 
links para sites selecionados sobre a 
temática do uso do dinheiro público.

Brasil Agora
http://www.brasil.gov.br/brasil-agora#/
home

 Mini-site interativo que apresenta as 
principais ações e serviços do Estado em 
áreas, como educação, saúde, trabalho e 
emprego, cultura, esporte, infraestrutura, 
agricultura e meio ambiente.

Palácio do Planalto
http://www.planalto.gov.br

 O Palácio do Planalto é a sede da 
Presidência da República. Esta página reúne 
Informações sobre a presidenta (sua 
biografia, agenda, atribuições), a Estrutura 
do Planalto (secretarias ligadas à 
Presidência, Núcleo de Assuntos 
Estratégicos, Controladoria Geral da União, 
Comissão de Ética Pública, Sistema Público 
de Comunicação do Brasil e Conselhos), a 
Base da Legislação Federal Brasileira 
(códigos, leis, decretos, Constituição, 
medidas provisórias etc.), notícias 
atualizadas sobre as ações desenvolvidas 
no País, destaques do programa Café com 

a Presidenta, a Agenda do Vice-presidente 
e dos titulares do órgão que compõem a 
estrutura da Presidência, Informações 
Históricas (galeria dos presidentes do País), 
Publicações Oficiais da Presidência da 
República (discursos e pronunciamentos), 
e o link Contatos disponibiliza uma lista de 
endereços eletrônicos de outros órgãos do 
governo federal.

Blog do Planalto 
http://blog.planalto.gov.br/ 

 No blog, encontramos informações 
atualizadas sobre ações do governo de 
forma interativa.
O link Bom Dia Ministro traz informações 
atualizadas sobre as ações dos ministérios, 
enquanto no Brasil Em Pauta, as 
principais notícias do Brasil referentes   
ao Planalto.

Empresa Brasil de Comunicação
http://www.ebc.com.br/

 A empresa Brasil foi criada com o objetivo 
de implantar e gerir os canais públicos, 
aqueles que, por sua independência 
editorial, distinguem-se dos canais estatais 
ou governamentais.
 No site, encontramos link para a TV 

Brasil, gerida pela EBC, para a Agência 
Brasil de Notícias, onde encontramos 

notícias divididas em temáticas: 
Cidadania, Economia, Educação, 
Justiça, Meio Ambiente, Internacional, 
Política, Saúde Nacional, Cultura e 
Pesquisa e Inovação, além de um link 
para a Rádio Agência Nacional, também 
gerida pela EBC.
 Encontramos também informações 

sobre Normas, Avisos e Editais para 
Produtos Audiovisuais, Prestação de 
Contas e Relatório das Atividades, 
Normas para Licenciamento de Obras 
Audiovisuais para a TV Brasil e notícias 
sobre a Implantação do Operador 
Único da Rede Nacional de TV Pública 
Digital Terrestre.
 No link Sala de Imprensa, encontramos 

as notas divulgadas pela EBC, artigos dos 
seus dirigentes, notícias sobre a empresa, 
publicadas na mídia, e publicações que 
dizem respeito ao Sistema Público   
de Comunicação.

Casa Civil da Presidência da República
http://www.casacivil.gov.br/ 

 Encontramos no site informações sobre 
a Casa Civil, como a Competência, 
Histórico, Órgãos Vinculados, 
(Imprensa Nacional e Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação 
e Quem É Quem dentro do ministério. 
Além da Biografia da ministra e sua 
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Agenda. Temos no site uma central de 
Notícias, links para outros órgãos do 
Governo Federal e um Canal de 
Comunicação com o Ministério. 

Ministério da Agricultura
http://www.agricultura.gov.br

 Estão disponíveis, nesta página, no link 
Ministério, informações e dados sobre a 
Agricultura no Congresso, com 
informações diárias do Congresso 
Nacional sobre assuntos relacionados ao 
Ministério, Carta de Serviço ao Cidadão, 
Estrutura Organizacional, Gestão 
Estratégica, Missão do Ministério, 
Planos e Programas, Processos de 
Contas Anuais, Superintendências, 
Unidades Administrativas, Quem é 
Quem no Ministério, além da Biografia 
do Ministro e sua Agenda.   
 No link Política Agrícola, encontramos 

o Plano Agrícola e Pecuário  
2011/2012 , informações sobre a 
Comercialização e Abastecimento, 
Crédito Rural, Seguro Rural  e do 
Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático, além de Publicações, 
Relatórios, Estatísticas e Notícias.
 No link Serviços e Sistemas, estão 

relacionados serviços e sistemas 
oferecidos pelo Ministério da Agricultura 
para informar e facilitar o acesso de 

produtores, estabelecimentos e 
agricultores a dados e informações   
de interesse.
 Nos links sobre a Produção Animal e 

Vegetal, obtemos informações sobre o 
mercado interno, exportação e 
importação, além de registros e 
autorizações, informações estatísticas e 
legislação, safras e estoques e Pesquisa e 
Desenvolvimento.
 O link Convênios traz informações 

sobre acordos firmados entre órgãos 
públicos ou entre órgãos públicos e 
privados para a realização de atividades 
de interesse comum nos campos social, 
educacional, de pesquisas, entre outros. 
Por meio dos links Convênios 
Celebrados e Liberados, Convênios de 
Café  e Infraestrutura Rural. 
 Temos também um link sobre 

Desenvolvimento Sustentável, no qual 
podemos ter acesso a informações 
setorizadas e ao Programa ABC 
(Agricultura de Baixo Carbono),  
criado em 2010 pelo governo federal e 
que dá incentivos e recursos para os 
produtores rurais adotarem técnicas 
agrícolas sustentáveis. Encontramos 
disponíveis no site links para outros sites 
ligados à temática da agricultura, como 
da CASEMG, do CEASAMINAS, 
CEAGESP, CONAB, EMPRAPA,  
INMET e CEPLAC.     

Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome
http://www.mds.gov.br/ 

 Neste site, estão disponíveis informações 
sobre os programas federais de assistência 
social: Brasil Sem Miséria, com um link 
direto para o site do programa. Nesse link, 
você pode ter acesso a informações do 
Programa Crescer e a Pronatec, além de 
informações adicionais sobre o programa, 
como: Adesão, Gestão, Informações 
Institucionais, Informações sobre 
Materiais e Teleconferências. No 
mesmo link, encontramos informações 
sobre Planos Estaduais de Combate à 
Pobreza, como o Programa DF Sem 
Miséria (Distrito Federal), Programa 
Incluir (Espírito Santo), Programa Mais 
Igual (Rio Grande do Sul) e Programa 
Renda Melhor (Rio de Janeiro).
É também possível ter acesso às ações 
legais que envolvem os programas em 
torno do Brasil Sem Miséria no link 
Legislação. 
 Bolsa Família, com informações sobre o 

Cadastro Único, Benefícios, no qual 
encontramos um Infográfico ao fim da 
página com dados sobre o programa: 
Condicionalidades, Programas 
Complementares, Gestão 
Descentralizada, Controle Social, 
Sistema de Gestão do Programa,   
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Capacitação, Informes, que são 
importantes meios de comunicação do 
programa com gestores e membros de 
instâncias de controle social, além de 
outros membros de instâncias municipais 
que fazem gestão de condicionalidades, e 
Fiscalização. 
  Assistência Social, no qual, de início, 
encontramos a opção de acesso para 
Conselheiros e Gestores. O link da 
Assistência Social é o que traz mais 
informações relacionadas a ele no site, 
onde se pode obter informações sobre o 
Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), e a Rede Suas que se trata de uma 
rede de informações do Suas, na qual se 
pode ter acesso ao CadSuas (sistema de 
cadastro que comporta todas as 
informações cadastrais de prefeituras, 
órgãos gestores, fundos e conselhos 
municipais e entidades que prestam 
serviços socioassistenciais), SuasWeb 
(ferramenta criada para agilizar a 
transferência regular e automática de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS) para os fundos 
estaduais, municipais e do Distrito Federal), 
BPC na Escola (programa de 
acompanhamento e monitoramento ao 
acesso e à permanência de pessoas com 
deficiência nas escolas), GeoSuas 
(Ferramenta da Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação), com dados em 

gráficos, tabelas e mapas, Sistema de 
Gestão Financeira (sistema que agiliza e 
moderniza os procedimentos de repasses 
de recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS) para os fundos 
municipais e estaduais) e o SisJovem 
(sistema de acompanhamento e gestão do 
Projovem Adolescente).
 Ainda no link da Assistência Social, temos 

acesso a informações sobre o Controle 
Social, Proteção Social Básica, Proteção 
Social Especial, aos Benefícios 
Assistenciais, ao Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, às 
formas de Financiamento da Assistência 
Social, à Gestão do Trabalho, ao Processo 
de Certificação de Entidades, a Materiais 
para a Impressão Gráfica e ao programa 
de Expansão dos Cras e Creas de 2011. 
 Segurança Alimentar e Nutricional, na 

qual obtemos, na página principal, um link 
direto ao Programa Fome Zero, além de 
informações sobre o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, no 
qual podemos também acessar o Editais, a 
Rede de Equipamentos, informações 
sobre os projetos de Acesso à Água, sobre a 
Aquisição de Alimentos e Promoção 
Social,  Desenvolvimento Territorial e 
Povos e Comunidades Tradicionais.
 Avaliação e Gestão da Informação, no 

qual encontramos uma Avaliação do 
Ministério com a presença de um 

Infográfico ao final da página, 
Monitoramento, Formação de seus 
Agentes, Disseminação, no qual 
encontramos publicações dos ministérios e 
os Relatórios de Informações Sociais, 
que contêm dados que formam um banco 
de dados de alta performance, com 
informações sobre o Bolsa Família, ações e 
serviços de assistência social, segurança 
alimentar e nutricional e inclusão produtiva 
realizadas pelo MDS no Distrito Federal, 
estados e municípios. Por meio dessa 
ferramenta, os cidadãos acessam relatórios 
customizados, de acordo com suas 
necessidades ou preferências. As 
informações abrangem a atuação do MDS 
em âmbito nacional, estadual e municipal.
 Encontramos disponíveis também no 

site informações gerais sobre o 
Ministério, como Estrutura, 
Informações da Ministra, Legislação, 
Órgãos Colegiados, Relações 
Internacionais, Processo de Contas 
Anual, Concursos e Seleções e 
Licitações e Contratos.  
No link Sala de Imprensa, encontramos 
noticias do ministério, a agenda da 
ministra e artigos.

Ministério das Cidades
http://www.cidades.gov.br

 A esse Ministério compete implementar 
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a política de desenvolvimento urbano e as 
políticas setoriais de habitação, 
saneamento ambiental, transporte 
urbano e trânsito. Seus programas estão 
organizados em quatro sub-secretarias: 
Saneamento Ambiental, na qual se tem 
acesso ao Plano Nacional de 
Saneamento Básico, ao Sistema 
Nacional de Informações sobre 
Saneamento, a Relatórios de 
Auditorias Anuais e Contas, aos 
Programas e Ações e Ações 
Complementares, Transporte e 
Mobilidade, na qual se pode obter 
informações sobre o Dia Sem Carro, 
Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, aos Programas e Ações, como 
os referentes ao PAC 2 e ao PAC da Copa 
e a Publicações, Habitação, na qual se 
encontra Informações sobre a Secretaria, 
Departamentos, Política Nacional de 
Habitação, Plano Nacional de 
Habitação, Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social, 
Programa Minha Casa, Minha Vida, 
Conselho Gestor, Programas e Ações e 
Notícias,  e Programas Urbanos, na qual 
se tem informações sobre Planejamento 
Urbano, Regularização Fundiária, 
Prevenção de Riscos, Reabilitação de 
Áreas Urbanas Centrais, Prevenção e 
Mediação de Conflitos Fundiários, além 
de Publicações e Notícias. 

 Encontramos também, no site, um link 
para o Conselho das Cidades, no qual se 
tem acesso a informações da 
Conferência das Cidades, a 
Composição ConCidades, a Resoluções 
ConCidades, a Reuniões do Conselho 
das Cidades, ao Calendário, aos 
Conselhos Estaduais, aos Conselheiros 
dos Conselhos das Cidades, aos 
Conselhos Municipais, aos Comitês 
Técnicos, aos Grupos de Trabalho, a 
Coordenação Executiva do 
ConCidades, aos Relatórios de 
Auditorias Anuais de Contas e a um 
Cadastro no Conselho das Cidades, no 
qual se pode ter acesso ao Banco de 
Dados sobre os Conselhos Estaduais e 
Municipais das Cidades, com o objetivo 
de sistematizar as informações sobre os 
conselhos estaduais e municipais 
relacionados à política urbana, 
formalmente constituídos, no qual foi 
construído um banco de dados para que 
os estados e municípios insiram as 
informações sobre os seus conselhos. 
Encontramos no site link para o site do 
Projeto CapaCidades (Programa 
Nacional de Capacitação das Cidades). O 
projeto promove, coordena e apoia 
programas de desenvolvimento 
institucional e de capacitação técnica que 
tenham como objetivo não apenas 
atender requisitos de eficácia e eficiência 

na execução de programas e projetos, 
mas, principalmente, colaborar na 
construção de uma cidade democrática e 
com justiça social.
 Também ligado ao Ministério da Cidades 

está o site Brasil Em Cidades (http://
geosnic.cidades.gov.br/src/html/home.
html#), no qual se tem acesso ao Sistema 
Nacional de Informações das Cidades. O 
site Brasil em Cidades disponibiliza: cerca 
de 1.300 indicadores dos municípios 
brasileiros; dados geográficos e imagens 
de satélite de diversas cidades; aumento 
da transparência das ações e dos 
investimentos do Ministério nos 
Municípios; incorporação e divulgação de 
material produzido pelos municípios, 
como mapeamentos, planos diretores, 
marcos regulatórios etc.; fomento a 
produção de informações municipais, 
inclusive geográficas e geotecnologias, 
úteis ao planejamento e desenvolvimento 
urbano; além de Destaques do 
Ministério e Notícias.

Territórios da Cidadania
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
dotlrn/clubs/territriosrurais/one-
community 

 O Projeto Territórios da Cidadania tem 
como objetivos promover o 
desenvolvimento econômico e 
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universalizar programas básicos de 
cidadania por meio de uma estratégia 
de desenvolvimento territorial 
sustentável. A participação social e a 
integração de ações entre Governo 
Federal, estados e municípios são 
fundamentais para a construção dessa 
estratégia. 
 Pelo link Territórios, é possível ter 

acesso aos Territórios da Cidadania já 
existentes no Brasil e aos Ministérios 
Participantes do Programa. 
Encontramos também link com 
Arquivos do Programa e Notícias. No 
link Comunidades, é possível ter acesso 
a todas Redes Temáticas do Programa 
por meio de um Cadastro efetuado no 
próprio site. É possível também, na 
página principal,  ter acesso a Relatórios 
e Informações do Programa e 
Publicações. 

Ministério da Ciência e Tecnologia
http://www.mct.gov.br

 O Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT) coordena a execução dos 
programas e ações, que consolidam a 
Política Nacional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, e lidera um conjunto de 
instituições de fomento e execução de 
pesquisa. O MCT desenvolve pesquisas 
e estudos que se traduzem em geração 

de conhecimento, novas tecnologias e 
na criação de produtos, processos, 
gestão e patentes nacionais. 
 Na barra menu localizada na parte 

superior da página inicial, encontramos 
os links O MCTI, no qual encontramos 
informações gerais do ministério, como 
a Estrutura Organizacional, do 
Conselho Nacional de Ciência e 
Tecnologia, da Conferência Nacional 
de Ciência e Tecnologia, Publicações, 
Unidades de Pesquisa, Agências, do 
Plano Plurianual e das Unidades 
Descentralizadas; o link de 
Indicadores, que apontam a evolução 
dos dados nacionais de ciência e 
tecnologia, como os Recursos 
Aplicados, Recursos Humanos, Bolsas 
de Formação e Pesquisa, Produção 
Científica, Patentes, Recursos 
Aplicados, Dados Socioeconômicos e 
Notas Metodológicas e Convenções; o 
link Legislação, no qual encontramos a 
legislação que rege os diferentes 
campos de pesquisa separados por 
temas; e o link Fontes de 
Financiamento, no qual se encontram 
os recursos e os diversos programas 
desenvolvidos.
 Na caixa Sala de Imprensa, é possível 

ter acesso às notícias, à agenda do 
ministro e ao programa do ministério 
“Falando de Ciência”.

Ministério da Cultura
http://www.cultura.gov.br 

 O Ministério da Cultura tem programas 
de incentivo ao desenvolvimento 
cultural, que prevê financiamento a 
projetos de pessoas físicas, organizações 
públicas, privadas e organizações sem 
fins lucrativos. Esses convênios destinam-
se a projetos de recuperação/
conservação do patrimônio histórico e 
artístico nacional, implantação de 
bibliotecas, montagens de espetáculos, 
apoio à divulgação de filmes, exposição 
de artes plásticas etc. Os projetos estão 
subdivididos por área cultural e as 
informações estão disponíveis no link 
Políticas, Programas e Ações, para 
saber sobre os mecanismos de apoio a 
projetos clique em Apoio a Projetos, 
ambos no menu superior na página 
inicial do site. É possível também ter 
acesso aos Editais e à Legislação da 
cultura, que aparece dividida por 
assuntos. 

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário
http://www.mda.gov.br 

 Em sua página principal, clicando no link 
Nossos Programas, aparecerá ilustrações 
com informações sobre os principais 
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programas do ministério: Plano Safra da 
Agricultura Familiar, Territórios da 
Cidadania, Reforma Agrária, 
Amazônia, Terra Legal, Agricultura 
Familiar (Pronaf), Reordenamento 
Agrário, Mais Alimentos, Assistência 
Técnica e Extensão Rural, Programa de 
Bibliotecas Rurais Arcas das Letras, 
Biodiesel, Alimentação Escolar, Política 
para as Mulheres Rurais, Garantia-Safra 
e o Projeto Dom Helder Camara, um 
acordo de empréstimo entre o Governo 
Brasileiro/Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e o Fundo Internacional para o 
Desenvolvimento Agrário/FIDA. É uma 
experiência exitosa, porque além de 
desenvolver ações estruturantes para 
fortalecer a Reforma Agrária e a 
Agricultura Familiar no semi-árido 
nordestino, investe efetivamente na 
articulação e organização dos espaços de 
participação social. Neste sentido, os 
agricultores(as) familiares e os (as) 
assentados (as) da reforma agrária, por 
meio dos Comitês Territoriais e do Comitê 
Gestor, discutem suas necessidades, 
opinam sobre as possibilidades e definem 
ações prioritárias que possam alterar, 
significativamente, o rumo de suas vidas. 
As ações complementares de educação, 
saúde, capacitação, produção, 
comercialização, serviços financeiros, 
gênero e etnia, desenvolvidas pelo Projeto 

são fundamentais, pois os homens e 
mulheres do campo são profundos 
conhecedores dos problemas que lhes 
afetam secularmente.
 Encontramos também, no site, nos links: 

Institucional, informações gerais dos 
ministério, Secretarias, as três secretarias 
do ministério: Agricultura Familiar, 
Desenvolvimento Territorial e  
Reordenamento Agrário,  além de 
informações sobre Convênios, Licitações, 
Projetos e Contratos e Repasses.

Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior
http://www.mdic.gov.br 

 O site tem seus conteúdos organizados 
em cinco eixos: Comércio Exterior, 
Comércio e Serviços, Desenvolvimento da 
Produção, Inovação e o Ministério.
No link Comércio e Serviços, você pode 
ter acesso ao Programa do Artesanato 
Brasileiro, Estatísticas do Comércio e 
Estatísticas dos Serviços,  informações 
sobre o Empreendedor Individual, 
Informações sobre Micro, Pequenas e 
Médias Empresas como Política de 
Desenvolvimento Produtivo, Comitê 
Gestor do Simples Nacional, Estudos e 
publicações de interesse das 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte e Acordos de Cooperação Técnica, 

além de informações sobre a REDESIM 
(Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas  
e Negócios).
 No link Desenvolvimento da 

Produção, encontramos informações 
sobre Bicombustíveis, Cadeias Produtivas, 
Política de Desenvolvimento Produtivo, 
Processo Produtivo Básico e sobre o 
Programa Brasileiro de Design. É possível 
ter acesso também à página do RENAI 
(Rede Nacional de Informação Sobre 
Investimento). 

Ministério da Educação
http://www.mec.gov.br 

 A página inicial do site é dividida em 5 
links principais: Portal do Ministério da 
Educação, PROUNI, Enem, Programa 
de Financiamento Estudantil e Sistema 
de Seleção Unificada.    
  No Portal do Ministério da Educação, 
encontramos no corpo de sua página 
principal destaques e notícias 
relacionadas ao ministério, um Painel de 
Controle, no qual se pode ter acesso aos 
indicadores das ações do MEC, links para 
o Fórum Nacional de Educação, para a 
Rede de Comunicadores e para o 
Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, além do 
Plano de Ações Articuladas, com a 
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opção de busca por Estados, e o Portal 
Domínio Público, uma biblioteca 
digital.
 À esquerda da tela, encontra-se o Menu 

Principal, dividido em interesses e 
assuntos. No link Professores/Diretores, 
há informações sobre a Prova Brasil, 
Provinha Brasil, Piso Salarial de 
Professores, IDEB, Formação, 
Legislação, além do Portal do 
Professor e Publicações. No link 
Estudantes, informações de interesse 
dos mesmos, assim como no link Pais e 
Familiares.  
 O link Governo vai ter informações 

mais Gerais sobre o SIMEC, FNDE, 
CAPES, Legislação, Fundeb, Educacenso, 
Plano de Ações Articuladas e o Plano 
Nacional de Educação e informações 
direcionadas aos Municípios: Brasil 
Alfabetizado, Financiamento, Apoio 
Técnico, Pró-Conselho, ProInfo e 
PRADIME (Programa de Apoio aos 
Dirigentes Municipais de Educação).
No link Serviços, é possível ter acesso 
aos Programas e Ações, Estatísticas e 
Prestação de Contas.

Ministério da Fazenda
http://www.fazenda.gov.br  

 No site da Fazenda, é possível obter 
informações condensadas sobre o 

ministério, clicando nos links à esquerda 
da tela, localizado abaixo do tópico o 
Ministério. São atribuições do ministério a 
formulação e execução da política 
econômica, desse modo é possível pelo 
site, ter acesso à Economia Brasileira em 
Perspectiva, ao Portal Transparência 
Pública, ao Processos de Contas Anuais, 
aos Índices de Inflação, à Dívida 
Pública, à Arrecadação Federal, aos 
Indicadores de Crescimento e aos 
Estudos Econômicos do Ministério da 
Fazenda.

Ministério da Integração Nacional
http://www.integracao.gov.br 

 São competências do ministério 
formulação e condução da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional, 
formulação dos planos e programas 
regionais de Desenvolvimento 
Regional, desenvolvimento, 
estabelecimento de estratégias de 
integração das economias regionais, 
estabelecimento das diretrizes e 
prioridades na aplicação dos recursos do 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia 
e do Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste, estabelecimento de normas 
para cumprimento dos programas de 
financiamento dos fundos constitucionais 
e das programações orçamentárias dos 

fundos de investimentos regionais, 
acompanhamento e avaliação dos 
programas integrados de 
desenvolvimento nacional, defesa civil, 
obras contra as secas e de infraestrutura 
hídrica, formulação e condução da 
política nacional de irrigação, ordenação 
territorial e obras públicas em faixas de 
fronteiras.
Encontramos no site links para as 
secretarias do ministério que tratam de 
dar conta das suas principais 
competências, são elas: Defesa Civil, no 
qual se pode ter acesso aos Programas 
e Ações; Desenvolvimento Regional, 
no qual se tem acesso à Política 
Nacional de Desenvolvimento 
Regional, Programa de Promoção do 
Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira, Água Para Todos, Regiões 
Integradas de Desenvolvimento e 
Integração Regional; Fundos 
Regionais e Incentivos, no qual se tem 
acesso aos Fundos Constitucionais de 
Financiamento, Fundos de 
Desenvolvimento Regional, Fundos 
de Investimento e Incentivos Fiscais;     
Infraestrutura Hídrica, no qual se tem 
acesso aos Programa e Ações, 
Publicações e Legislação; e Irrigação, 
no qual se tem acesso ao Programa 
Desenvolvimento da Agricultura 
Irrigada, ao REIDI Irrigação, Fórum de 
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Agricultura Irrigada, Publicações e 
Legislação, encontramos também no site 
links para o Projeto São Francisco e 
Órgãos Colegiados. 

Ministério do Meio Ambiente
http://www.mma.gov.br 

 Encontramos no site links de acesso às 
secretarias do ministério que nos permite 
ter acesso aos principais projetos e 
programas do ministério, assim como a 
publicações e informações gerais.
No link da Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano, tem-se 
acesso, no link Departamento de 
Recursos Hídricos, ao Plano Nacional de 
Recursos Hídricos, ao Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos, ao Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, ao Departamento de Águas 
Subterrâneas, ao Sistema de 
Acompanhamento e Avaliação da 
Implementação da Política de Recursos 
Hídricos no Brasil e ao INTERÁGUAS 
(Programa de Desenvolvimento do Setor 
Água); no link Departamento de 
Ambiente Urbano, ao Plano Nacional de 
Saneamento Básico, ao Apoio à Gestão 
Ambiental Urbana em Áreas de 
Vulnerabilidade e Cidades Sustentáveis, 
ao Departamento de Resíduos Sólidos, 
no qual se tem informações sobre 

Reciclagem e Aproveitamento, sobre o 
Aproveitamento Energético do Biogás 
de Aterro Sanitário, sobre a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e ao 
Sistema Nacional de Informações 
sobre a Gestão dos Resíduos; no link 
Revitalização de Bacias Hidrográficas, 
tem-se acesso ao Programa de 
Revitalização da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco, ao Programa de 
Revitalização da Bacia Tocantins-
Araguaia, ao Programa de 
Revitalização da Bacia do Alto 
Paraguai e ao Programa Água Doce. 
Encontramos o link da Secretaria de 
Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental com tópicos sobre os 
programas e informações do tema.
No link da Secretaria de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável, 
tem-se acesso, no Tópico 
Desenvolvimento Rural Sustentável ao 
Projeto Nacional de Gestão Ambiental 
Rural, ao Programa de 
Desenvolvimento Socioambiental da 
Produção Familiar Rural, à Política 
Nacional de Ecoturismo e à Gerência 
de Sustentabilidade Ambiental do 
Agronegócio; no Tópico Zoneamento 
Territorial, ao Programa Zoneamento 
Ecológico-Econômico, ao Projeto 
Gestão de Conflitos Relacionados à 
Mineração e ao Gerenciamento 

Costeiro; e no Tópico Desertificação, o 
Plano de Combate a Desertificação.
No link da Secretaria de Articulação 
Institucional e Cidadania Ambiental, 
informações sobre Cidadania e 
Responsabilidade Socioambiental, 
Educação Ambiental e Produção e 
Consumo Sustentáveis.

Ministério de Minas e Energia
http://www.mme.gov.br 

 Encontramos à direita da página principal 
do site links para as secretarias que 
compõem o ministério: Secretaria 
Executiva, Secretaria de Petróleo, Gás 
Natural e Combustíveis Renováveis, 
Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, Secretaria de 
Energia Elétrica e Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento 
Energético, nas quais encontramos 
notícias relacionadas às secretarias no 
corpo da página e informações sobre 
políticas e programas no menu localizado à 
esquerda da página.
 À esquerda da página principal do site, 

encontramos seu menu principal, no qual 
se pode ter acesso, pelo link Publicações, a 
informações sobre o Balanço Energético 
Nacional, Boletins de Energia, Consolidação 
de Obras, Licenciamento Ambiental, Matriz 
Energética Nacional 2030, Plano Nacional 
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de Energia 2030, Soluções Energéticas do 
Luz para Todos, Manual de Inventário 
Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas, PDE 
2020 e ao Plano Nacional de Eficiência 
Energética. No link Programas, é possível 
acessar os principais programas do 
ministérios como o Programa Nacional 
de Produção e Uso do Biodiesel, LUZ 
PARA TODOS, que tem o objetivo de 
levar energia elétrica para mais de 12 
milhões de pessoas; sua instalação nos 
domicílios será gratuita para as famílias de 
baixa renda, sendo feito em parceria com 
as distribuidoras de energia e os governos 
estaduais,  tendo como intuito utilizar a 
energia como vetor de desenvolvimento 
social e econômico dessas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e 
aumento da renda familiar; Programa de 
Incentivo das Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica, Programa de 
Mobilização da Indústria Nacional de 
Petróleo e Gás Natural e Projeto 
Ônibus Brasileiro a Hidrogênio. No 
mesmo menu, é possível também acessar 
o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura, 
informações sobre o PRÉ-SAL e sobre a 
Usina de Belo Monte.  

Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão
http://www.planejamento.gov.br 

 Na página principal do site logo no início, 
temos um banner em destaque para acessar 
o Balanço do PAC 2, pelo link Publicações, 
localizado no menu principal à esquerda do 
site, é possível ter acesso às publicações 
ministeriais, bem como ao download de 
livros; temos também, no mesmo menu, 
links para as principais secretaria do 
ministério, como a Secretaria de Gestão 
Pública, no qual se pode ter acesso aos 
Programas e Projetos da Gestão como o 
Projeto de Integração Para Eficiencia da 
Gestão, Brasil em Municípios, que tem por 
objetivo fortalecer as capacidades das 
administrações municipais para o 
planejamento, a gestão, a avaliação e o 
monitoramento de Políticas Públicas e 
programas e projetos governamentais na 
região Norte e Nordeste do Brasil, e o 
Programa de Modernização do Sistema de 
Controle Externo dos Estados e Municípios 
Brasileiros. Assim como a Secretaria do PAC e 
a Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos.

Ministério da Saúde
http://www.saude.gov.br 

 O site do ministério é muito rico em 
informações sobre a saúde. No menu 
localizado na parte superior da página 
principal, encontramos, no link Cidadão, os 
Programas e Ações do Ministério como 

o Melhor em Casa, no qual pessoas com 
necessidade de reabilitação motora, idosos, 
pacientes crônicos sem agravamento ou 
em situação pós-cirúrgica, por exemplo, 
terão assistência multiprofissional gratuita 
em seus lares, com cuidados mais próximos 
da família, o Saúde Toda Hora, o 
Academia da Saúde, o Saúde da Família, 
Combate à Dengue, Farmácia Popular, a 
Política Nacional de Alimentos e 
Nutrição, as Unidades de Pronto 
Atendimento – UPA, Projeto Olhar 
Brasil, Política Nacional de Humanização 
do SUS, Pacto pela Redução da 
Mortalidade Infantil Nordeste-
Amazônia Legal, Rede Brasileira de 
Bancos de Leite Humano, Política Anti-
Tabagismo, Mais Médicos e o Cartão 
Nacional de Saúde, um instrumento que 
possibilita a vinculação dos procedimentos 
executados no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional 
que os realizou e também à unidade de 
saúde onde foram realizados.
 No link Profissional e Gestor, é possível 

acessar informações sobre Pesquisas em 
Saúde e Gestão em Saúde Pública, nesse 
link, o gestor federal, estadual ou municipal 
de Saúde encontra informações sobre 
ações do Ministério da Saúde voltadas para 
o auxílio à gestão da Saúde Pública 
brasileira. Também estão disponíveis os 
acessos aos sistemas e aplicativos do 
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ministério que trazem dados do seu 
interesse, com destaque para os links 
Adesão de Programas, no qual se tem 
acesso aos principais programas do 
Ministério da Saúde, que podem ser 
instalados ou ampliados nos municípios; 
Descentralização, uma das características 
do SUS é a descentralização da gestão, 
com transferência de responsabilidades 
aos estados e municípios, para que o MS, 
enquanto órgão definidor das políticas do 
SUS, promova, articule e integre 
atividades e ações de cooperação técnica; 
Comissão Tripartite do SUS,  composta 
por representantes do Ministério da 
Saúde e dos órgãos de representação dos 
secretários Estaduais e Municipais de 
Saúde (CONASS e CONASEMS); 
Transferência de Recursos, no qual se 
tem acesso ao site do Fundo Nacional de 
Saúde com informações sobre 
transferências de recursos do Ministério 
da Saúde a estados, municípios e DF, para 
o financiamento de ações estratégicas e 
serviços de saúde; e o Sala de Situação, 
que tem por objetivo disponibilizar 
informações, de forma executiva e 
gerencial, para subsidiar a tomada de 
decisão, a gestão, a prática profissional e a 
geração de conhecimento. Demonstra a 
atuação governamental no âmbito do 
SUS, fornece referencial para projeções e 
inferências setoriais, além de contribuir 

para a transparência acerca das ações 
desenvolvidas na área da saúde. 

Ministério da Defesa
http://www.defesa.gov.br

 É um órgão destinado a estabelecer 
políticas ligadas à defesa e segurança do 
País, assim como as operações militares, o 
orçamento da defesa, política e estratégia 
militares e serviço militar. Os programas e 
projetos descritos na página principal são 
destinados às Forças Armadas Brasileiras, 
ao meio ambiente, aos militares e suas 
famílias. Dentre os principais projetos 
encontrados no site, estão o Programa 
Calha Norte, que tem como objetivo 
principal contribuir com a manutenção da 
soberania na Amazônia e contribuir com a 
promoção do seu desenvolvimento 
ordenado; Projeto de Incentivo ao 
Deslocamento de Médicos para a 
Amazônia Legal; Projeto Rondon; projeto 
de integração social que envolve a 
participação voluntária de estudantes 
universitários na busca de soluções que 
contribuam para o desenvolvimento 
sustentável de comunidades carentes e 
ampliem o bem-estar da população; e o 
Grupo de Trabalho Araguaia, que tem 
como objetivo localizar, recolher e 
identificar os corpos de guerrilheiros e 
militares mortos na Guerrilha do Araguaia.

Ministério do Esporte
http://www.esporte.gov.br

 O ministério desenvolve ações de 
inclusão social com o objetivo de garantir, 
por meio do esporte, qualidade de vida e 
desenvolvimento humano. Para tanto, 
implementa ações, como o programa 
Bolsa Atleta; Descoberta do Talento 
Esportivo; Segundo Tempo; Recreio nas 
Férias; Esporte e Lazer da Cidade; 
Pintando a Liberdade, promove a 
ressocialização de internos do Sistema 
Penitenciário por meio da fabricação de 
materiais esportivos, além da 
profissionalização, os detentos reduzem 
um dia da pena para cada três dias 
trabalhados e recebem salário de acordo 
com a produção; Pintando a Cidadania, 
o programa objetiva a inclusão social de 
pessoas residentes em comunidades 
carentes e o ingresso dos mesmos no 
mercado de trabalho; e Projetos 
Esportivos Sociais. Além de informações 
sobre as Olimpíadas de 2016 no Rio de 
Janeiro e a Copa do Mundo de 2014. 
 
Ministério da Justiça
http://www.mj.gov.br

 No menu localizado à esquerda do site 
podemos obter informações sobre 
Política Sobre Drogas, Programa 
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Transparência, assim com a uma 
Agência de Notícias e Publicações 
separadas por conteúdos. Encontramos 
também no site um link para o Pronasci - 
Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania, uma iniciativa pioneira 
que reúne ações de prevenção, controle 
e repressão da violência com atuação 
focada nas raízes socioculturais do crime.

Ministério da Previdência Social
http://www.previdenciasocial.gov.br 

 O site traz informações sobre os 
benefícios da previdência, além de 
informações, como o Relatório de 
Contas, a Estrutura Regimental, Plano 
Plurianual e Estatísticas da Previdência 
Social. 

Ministério das Relações Exteriores
http://www.mre.gov.br

 Esse Ministério tem a responsabilidade 
de assessorar o Presidente da República 
na formulação e execução da política 
externa brasileira. É possível acompanhar 
informações sobre a Carreira Diplomática 
e sobre o Programa de Ação Afirmativa. É 
possível por meio do site também se ter 
acesso aos Programas de Integração 
Sul americana, aos Mecanismos Inter-
Regionais e Embaixadas e Consulados.    

Ministério do Trabalho e Emprego
http://www.mte.gov.br

 Encontramos no corpo da página inicial 
do site, uma central de notícias sobre a 
temática trabalho e emprego, além de 
links de acesso rápido para informações 
sobre Abono Salarial, Carteira de 
Trabalho e Previdencia Social, CLT – 
Leis Trabalhistas, Classificação 
Brasileira de Ocupações, Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, FGTS, Notas e 
Estudos, com análise da situação do 
mercado de trabalho da equipe do 
Observatório, de diversos institutos de 
pesquisa, de estudos e ensaios assinados, 
Seguro Desemprego, Agenda Nacional 
de Trabalho Decente e  Combate ao 
Trabalho Infantil. 
É possível também encontrar, na página 
inicial, links em destaque para o Programa 
PróJovem Trabalhador, Revista Trabalho, 
Boletim do Trabalho, Segurança e Saúde 
no Trabalho e ao Blog do Trabalho. 
 No Menu Principal, localizado ao lado 

esquerdo da página, encontramos links 
sobre importantes temas do ministério 
como o link Conselhos e Comissões,  no 
qual encontramos informações sobre a 
Comissão Tripartite de Igualdade de 
Oportunidades e de Tratamento de 
Gênero e Raça no Trabalho, Comissão 
de Igualdade de Oportunidades de 

Gênero, de Raça e Etnia, de Pessoas 
com Deficiência e de Combate à 
Discriminação, Conselho de Relações 
do Trabalho e Conselho Nacional de 
Economia Solidária; o link Emprego e 
Renda, no qual encontramos 
informações sobre o FAT – Fundo de 
Amparo ao Trabalhador e o Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e 
Renda;  o link Inspeção do Trabalho, com 
informações sobre o Combate ao 
Trabalho Escravo e Combate ao 
Trabalho Infantil;  o link sobre a 
Economia Solidária, no qual se tem 
acesso a informações gerais sobre 
Economia Solidária, sobre a Secretaria 
Nacional de Economia Solidária, sobre 
o Programa Economia Solidária em 
Desenvolvimento, Sistema Nacional 
de Informações em Economia 
Solidária, Sistema Nacional de 
Comércio Justo e Solidário, Conselho 
Nacional de Economia Solidária e 
Conferência Nacional de Economia 
Solidária; e o link Dados e Estatísticas, 
no qual encontramos o Observatório do 
Mercado de Trabalho, Anuários, 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados, Pesquisas de 
Emprego e Desemprego, elaboradas 
pelo DIEESE e Seade, Pesquisa Mensal 
de Emprego, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, Relação  
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Anual de Informações Sociais, 
Estatísticas e Relatório de Avaliação do 
Plano Plurianual. 

Ministério dos Transportes
http://www.transportes.gov.br 

 Encontramos, no corpo da página inicial 
do ministério, uma central de notícias sobre 
transporte e, na parte superior, um menu 
principal com links de acesso as principais 
informações do site. No link Política de 
Transporte, temos acesso ao Conselho 
Nacional de Integração de Política de 
Transportes; é possível também acessar o 
link Plano Nacional de Logística e 
Transportes, no qual se tem acesso ao 
Plano Nacional, ao Relatório Executivo, a 
uma Base de Dados Georreferênciada, a 
Anexos Aeroviários e ao Sistema de 
Informações de Planejamento Regional 
de Transportes; é possível também, no 
mesmo link, encontrar a Política Nacional 
de Transporte Hidroviário, o Balanço 
dos Transportes no Governo Federal e a 
Pesquisa Nacional de Tráfego; no link 
sobre Transporte Terrestre, é possível 
acessar Anuários Estatísticos 
(Apresentação e Relatórios), além de 
informações específicas sobre cada 
modalidade de transporte terrestre 
(Ferroviário, Rodoviário, Passageiros e 
Cargas); há também um link sobre 

Transporte Aquaviário, além de um link 
de Mapas e Informações, no qual se pode 
acessar o Banco de Informações e Mapas 
de Transportes.

Ministério do Turismo
http://www.turismo.gov.br

 O site do ministério apresenta dois 
menus em sua parte superior. No primeiro 
menu, que seria o menu principal, 
encontramos o link Dados e Fatos, no 
qual é possível acessar Estatísticas e 
Indicadores, o Anuário Estatístico, 
Demanda Turística, Conjuntura 
Econômica e Outros Estudos; o link 
Destinos,  Eventos e Copa 2014. 
 No segundo menu, encontramos link de 

acesso a informações sobre O Ministério, 
no qual se pode acessar a Secretaria 
Nacional de Programas de 
Desenvolvimento do Turismo, a 
Secretaria Nacional de Políticas de 
Turismo,  Instituto Brasileiro de Turismo, 
Relatórios e o Conselho Nacional de 
Turismo; o link sobre Programas e Ações, 
no qual se pode acessar as Informações e 
Estudos Turísticos, a Logística de 
Transportes, Regionalização do Turismo 
(Macroprograma que define as regiões 
turísticas como estratégicas na organização 
do turismo para fins de planejamento e 
gestão), Fomento à Iniciativa Privada, 

Infraestrutura Pública, Qualificação dos 
Equipamentos e Serviços Turísticos, 
Promoção e Apoio à Comercialização e 
Turismos Sustentável e Infância; e o link 
Convênios, no qual se encontram 
informações sobre convênios e termos de 
parceria, Contratos e Repasse, Seleções e 
Chamadas de Projetos, Tipos de 
Projetos, Emendas Orçamentárias e o 
Portal de Convênios.     

Ministério da Pesca e Aquicultura
http://www.mpa.gov.br/ 

 No site do ministério da pesca é possível 
obter informações, no menu localizado a 
esquerda do site, sobre os Planos e 
Políticas da Pesca e Aquicultura como o 
Plano Mais Pesca e Aquicultura, sobre o 
Territórios da Pesca e Aquicultura, o 
Projeto Amazônia Aquicultura e Pesca e 
os Relatórios de Avaliação dos Planos e 
Políticas; Infraestrutura e Fomento com 
informações sobre os Terminais 
Pesqueiros, Centros Integrados de Pesca 
Artesanal, Assistência Técnica e Extensão 
Pesqueira e Aquícola e sobre Crédito, por 
meio do Plano Safra das Águas, Profrota 
Pesqueiro, Pronaf Mais Alimentos e 
Programa Revitaliza; é possível também 
pelo link Informações e Estatísticas, 
acessar os dados Estatísticos da Pesca e 
Aquicultura e a Balança Comercial.    



Caderno o Modo Petista de Governar 
e de atuação ParlaMentar

128

 Na página inicial à direita, também 
encontramos atalhos para o I Seminário 
Nacional de Pesca e Aquicultura em 
Reservatórios, para o CONAPE (Conselho 
Nacional de Aquicultura e Pesca) e para o 
relatório de Políticas Públicas da Pesca e 
Aquicultura. 

Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social
http://www.cdes.gov.br/

 O Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social é um órgão 
majoritariamente da sociedade civil, de 
caráter consultivo da Presidência da 
República, tem o papel de colaborar na 
formação do juízo político do Governo, 
como instituição representativa da 
sociedade. Seu desafio é estabelecer o 
diálogo entre as diversas representações da 
sociedade civil a fim de discutir as políticas 
públicas e propor as medidas necessárias 
para alavancar o crescimento do País.
 É possível pelo site acessar os Conselhos 

de Desenvolvimento Econômico e 
Social do Brasil, nos quais se pode ter 
acesso aos Conselhos Estaduais e 
Municipais, aos Grupos Temáticos e aos 
Relatórios Anuais de Atividades. 

Secretaria de Direitos Humanos
http://www.sedh.gov.br/

 A Secretaria trata da articulação e 
implementação de políticas públicas 
voltadas para a proteção e promoção dos 
direitos humanos. É possível, no site da 
secretaria, baixar a versão final do Programa 
Nacional de Direitos Humanos PNDH -3, e 
no menu localizado na lateral esquerda do 
site, encontrar as políticas realizadas pela 
secretaria separadas por temáticas, assim 
como também é possível acessar a Revista 
Direitos Humanos, disponível em pdf.

Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial
http://www.seppir.gov.br/

 A Secretaria tem a missão de formular 
políticas contra as desigualdades raciais 
no País. Coordena políticas para 
comunidades remanescentes de 
Quilombos e Políticas de Ações 
Afirmativas, como o A Cor da Cultura, 
Programa Brasil Quilombola, Plano Setorial 
de Qualificação (Planseq), Trabalho 
Doméstico Cidadão, Saúde da População 
Negra, Projeto Dia Nacional do Samba, 
Plano Nacional de Implantação da Lei nº 
10.639, que torna obrigatório o ensino de 
história e cultura da África e das 
populações negras brasileiras nas escolas 
de ensino fundamental e médio de todo 
o país, Planseq Afro-descendente e 
Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica. É possível também no 
site acessar o Fórum Intergovernamental 
de Promoção da Igualdade Racial e o 
Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial. 

Secretaria de Política para as Mulheres 
http://www.sepm.gov.br/

 Estabelece políticas públicas que 
contribuem para a melhoria da vida de 
todas as brasileiras e que reafirmam o 
compromisso do governo federal de lutar 
por ações que revertam a discriminação. É 
possível no menu principal do site acessar 
o Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher, assim como as subsecretarias de 
Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, de Planejamento e Gestão 
Interna e de Articulação Institucional e 
Ações Temáticas.

Secretaria Geral da Presidência da 
República
http://www.secretariageral.gov.br/

 A Secretaria assiste o Presidente da 
República nas suas atribuições. Há links que 
informam a Agenda da Presidenta e seus 
Pronunciamentos e Entrevistas. 

Secretaria Nacional Antidrogas
http://www.senad.gov.br  
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 O site da Secretaria Antidrogas dispõe, 
no seu menu principal, localizado à 
esquerda da página inicial, de 
informações sobre os Conselhos, com 
destaque para o Conselho municipal de 
políticas sobre drogas, que atua como 
instância de assessoramento do Governo 
local e de coordenação das atividades de 
todas as instituições e entidades 
municipais, responsáveis pelo 
desenvolvimento das ações referentes à 
redução da demanda e dos danos, assim 
como movimentos comunitários 
organizados e representações das 
instituições federais e estaduais 
existentes no município e dispostas a 
cooperar com o esforço municipal. É 
possível também encontrar informações 
sobre o Fundo Nacional Antidrogas e 
sobre a forma de fazer Recolhimento/
Transferência do Fundo Nacional, 
sobre Capacitação para cursos, sobre a 
prevenção do uso de drogas e sobre 
Subvenção Social, uma modalidade de 
transferência de recursos financeiros 
públicos, para organizações, 
governamentais e não-governamentais, 
de caráter assistencial e sem fins 
lucrativos, com o objetivo de cobrir 
despesas de custeio. 
O site também disponibiliza um link de 
acesso ao Observatório Brasileiro de 
Informações sobre Drogas (OBID); no 

menu principal do site, é possível obter 
Pesquisas e Estatísticas sobre o 
consumo de drogas, Informações Sobre 
Drogas, Tratamento, Redução da 
Oferta/Repressão e a Legislação sobre 
o uso de drogas.

OuTROS ÓRGãOS FEdERAIS

Senado Federal
http://www.senado.gov.br 

 Reúne informações sobre Ações do 
Governo, em sua central de notícias; 
Orçamento da União, no qual é possível 
acessar o SIGA Brasil, um sistema de 
informações sobre orçamento público, 
que permite acesso amplo e facilitado ao 
SIAFI e a outras bases de dados sobre 
planos e orçamentos públicos, por meio 
de uma única ferramenta de consulta; o 
Orçamento Anual; o Orçamento para 
Regiões, Estados e Municípios; as 
Diretrizes Orçamentárias; os 
Orçamentos Temáticos; a Legislação 
Orçamentária; a Consultoria de 
Orçamentos, Fiscalização e Controle; 
Legislação Federal; Atividades 
Legislativas; Publicações; e um Acervo 
Digital da Biblioteca Virtual do Senado. 
No link Eventos e Destaques, 
encontramos informações sobre pautas, 
códigos, projetos, votações, CPIs etc.

Câmara dos Deputados
http://www.camara.gov.br

 Encontramos, na página principal à 
esquerda, uma caixa na qual é possível 
consultar Proposições, Deputados, Agenda 
e Legislação. No link  Orçamento Brasil, é 
possível acessar os Investimentos do 
Orçamento da União por UF, 
Orçamentos Estaduais e das Capitais, 
Transferência aos Estados e 
Transferência para Municípios, a 
Adequação Orçamentária e Financeira, 
Estudos e Notas Técnicas e Obras com 
Indícios de Irregularidades. No link 
Transparência, localizado no menu 
principal do site, também é possível acessar 
as informações de gastos, Dados 
abertos governamentais e informações 
sobre Licitações e Contratos.  O site 
também permite o acesso a uma 
Biblioteca Digital e a Publicações e 
Estudos. 

Superior Tribunal Federal
http://www.stf.gov.br 

 Dispõe, na caixa à direita do site,   
de um Diário da Justiça eletrônico com 
suas edições mais recentes, link para 
pesquisar Processos, jurisprudência, 
acessar publicações, legislação e 
estatísticas. 
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Superior Tribunal de Justiça
http://www.stj.gov.br 

 Os Programas Institucionais buscam 
fortalecer o compromisso do Tribunal 
com a promoção da cidadania, sendo que 
suas ações se concentram em projetos, 
como: STJ Socioambiental, Despertar 
Vocacional Jurídico, Sociedade para 
todas as Idades.
No link Licitações e Contas Públicas, 
localizado no menu principal à esquerda, 
é possível acessar os Contratos, 
Licitações, Resumo Orçamentário e 
Relatórios de Gestão fiscal. No mesmo 
menu é possível acessar informações 
sobre a Enfam - Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados, que tem por objetivo 
contribuir para o aperfeiçoamento da 
aplicação do Direito e para a melhoria da 
qualidade do Judiciário.

Diário Oficial da União
http://www.in.gov.br 

 É o portal da imprensa nacional, no qual 
são publicados atos de interesses dos 
servidores públicos da administração 
pública federal, leis, decretos, portarias, 
editais etc.
É possível acessar pelo site publicações 
feitas desde 1990, no link Leitura dos Jornais, 

assim como edições extras do Jornal e 
suplementos da Anvisa, Polícia Rodoviária 
Federal, Orçamento da União e do Plano 
Plurianual.  
 No rodapé da página, é possível  

acessar por links as páginas do Portal de 
Compras do Governo, Processo de 
Contas Anuais e da Transparência 
Pública. 

Banco Central do Brasil
http://www.bcb.gov.br 
No portal, é possível visualizar facilmente 
dados sobre o sistema financeiro nacional, 
bem como, de normas e legislações que o 
regulamentam. Ao lado direito do portal, 
há uma barra menu sobre indicadores 
financeiros: inflação, câmbio e juros. No 
portal de notícias e Destaques na página 
principal, é possível ter os relatórios do 
Banco Central atualizados.
 No Menu principal, encontramos links 

como o Sobre a Instituição, no qual é 
possível acessar Acordos e Convênios, o 
Conselho Monetário Nacional, 
informações sobre Licitações e 
Contratos, o Planejamento Estratégico, 
Prestação de Contas à Sociedade e 
Textos e Apresentações. O link Sistemas 
de Metas para a Inflação traz informações 
sobre o Copom (Comissão de Política 
Monetária), Histórico de Metas, 
Relatório de Inflação, além de acesso à 

Sala do Investidor, que tem como 
objetivo aperfeiçoar a comunicação 
entre o Banco Central do Brasil e o setor 
privado, com foco sobre os investidores 
domésticos e externos; no link Economia 
e Finanças, tem-se acesso ao Boletim do 
BC, ao Boletim Regional, à Dívida 
Pública, a Indicadores de Conjuntura, 
às Notas Econômico-Financeiras para 
a Imprensa e ao Relatório de 
Estabilidade Financeira; no link Sistema 
Financeiro Nacional, é possível acessar 
informações sobre Consórcios, Crédito 
Rural, Microfinanças, Cooperativismo 
e Inclusão Financeira, Sistema de 
Informações de Crédito, Sistema 
Financeiro de Habitação e Informações 
Sobre Entidades de Interesse do BC.   

Banco do Brasil
http://www.bb.com.br 

 Encontramos, na página principal do 
site em sua parte superior, um menu 
com uma opção de link com o nome de 
Governo; nele, é possível acessar 
informações úteis do Banco do Brasil ao 
governo federal, estadual e municipal 
como por exemplo Guia de Depósito 
Judicial e informações sobre o Cartão de 
Pagamentos da Defesa Civil, destinado a 
ações de socorro, assistência e 
restabelecimento, a ser utilizado 
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exclusivamente em situações de 
emergência ou estado de calamidade 
pública, como meio de pagamento de 
despesas. No mesmo link dos municípios, 
há uma ferramenta em uma caixa com o 
nome de Banco do Brasil Para o 
Governo, na qual é possível selecionar, na 
opção “O Que Você Precisa?”, o que o 
município precisa e o banco encaminha 
para uma página mostrando como 
viabilizar a opção selecionada, como as 
opções Administrar Recursos Públicos, 
Adquirir Bens e Serviços, Adquirir 
Equipamentos de Informática, 
Amortizar Dívidas com a União, 
Aumentar a Arrecadação Municipal, 
Capitalizar Fundos de Previdência 
Próprio, Centralizar Saldos das Contas 
Correntes, Cobrir Despesas de Capital, 
Comprar Máquinas e Equipamentos 
Viários, Conhecer Arrecadação de 
Tributos, Conhecer o BB Contracheque, 
Conhecer o Cartão Corporativo 
Governo, Consultar Saldo/Extrato 
Judicial, Emitir Guia/ID de Depósito 
Judicial, Encontrar Informações Sobre 
PPP, Fazer a Manutenção de Estradas e 
Rodovias, Financiar Ônibus Escolar, 
Gerenciar Contas do Ente Público, 
Gerir o Fluxo de Caixa, Investir 
Recursos Públicos, Melhorar a Gestão 
dos Setores Sociais, Melhorar a 
Qualidade do Gasto Público, 

Modernizar a Administração 
Tributária, Pagar Fornecedores, 
Renovar Máquinas e Equipamentos 
Diversos e Transportar Alunos Para a 
Escola; e a opção “O BB de A a Z”, na 
qual encontramos as opções 
Administração Tributária, 
Arrecadação, Autoatendimento Setor 
Público, BB Conta única, BB 
Contracheque, BB Recad, Caminho da 
Escola, Cartão Corporativo do 
Governo, Conta Corrente, Direitos 
Creditórios, Distribuição/Repasse de 
Royalties, Distribuição/Repasse do 
ICMS, Distribuição/Repasse do IPVA, 
Equipamentos de Informática, 
Financiamento de Máquinas e 
Equipamentos, Financiamento de 
Ônibus, Fluxo de Caixa, Gasto Público, 
Guia de Depósito Judicial, 
Investimentos, Licitações, Manutenção 
de Estradas, Ordens Bancárias, 
PROVIAS (Programa de Intervenções 
Viárias), PMAT (Programa de 
Modernização da Administração 
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais 
Básicos), PPP, Royalties, Ônibus Escolar 
e Ônibus Rural. 
 Encontramos na página inicial do site 

também um Box com Destaques, no qual 
é possível acessar links, como o 
Sustentabilidade com informações 
sobre a Agenda 21, Desenvolvimento 

Regional Sustentável, Gestão 
Ambiental no BB e Microcrédito 
Produtivo Orientado; Portal de 
Notícias; Relações com Investidores; 
Código de Ética do BB, e Página da 
Transparência Pública.
Ao lado do menu principal, encontramos 
dois links, no link Outros Sites, é possível 
acessar dentre outras páginas a da 
Fundação Banco do Brasil http://www.
fbb.org.br/, na qual é possível encontrar 
todas as ações de responsabilidade social 
desenvolvidas pelo BB.

Banco do Nordeste
http://www.bnb.com.br 

 O Banco do Nordeste tem como 
objetivo ser referência como agente 
indutor do desenvolvimento sustentável 
da região Nordeste. O Programa 
estratégico da instituição contempla 
ações de apoio à agricultura familiar, 
Programa de Micro-Crédito Produtivo 
orientado para a concessão de 
empréstimos a agricultores familiares.
 No menu principal do site localizado na 

parte superior, é possível, no link 
Governo, acessar informações sobre 
Investir no Nordeste,  PPP, Lista de 
Programas separados por áreas e 
informações de como se tornar cliente 
do banco; há também o link do 
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Programa CrediAmigo, que facilita o 
acesso ao crédito a milhares de 
empreendedores pertencentes aos 
setores informal ou formal da economia 
(microempresas, enquadradas como 
Microempreendedor Individual, 
Empresário Individual, Autônomo ou 
Sociedade Empresária), e do Programa 
AgroAmigo, que visa à concessão de 
financiamento para área rural; além do 
link Cultura, que traz informações sobre 
programas de incentivo a cultura na 
região Nordeste. 
 Abaixo do menu principal, há um 

outro no qual onde se pode ter 
informações sobre Agricultura 
Familiar; Desenvolvimento Regional, 
com acesso aos Contatos dos Órgãos 
Estaduais de Desenvolvimento do 
Nordeste, aos Programas, destacado o 
Prodetur (Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste), a Estratégia Nordeste 
Territorial (Política de Desenvolvimento 
Territorial), o FNE (Fundo 
Constitucional de Financiamento do 
Nordeste) e FDNE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento do Nordeste); e 
Estudos e Pesquisas, no qual é 
possível acessar informações 
Socioeconômicas e sobre o Fórum 
BNB de Desenvolvimento, além de se 
conhecer o ETENE (Escritório técnico 

de Estudos do Nordeste), o Fundeci 
(Fundo de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico), Publicações e a Revista 
Econômica do Nordeste.   

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social
http://www.bndes.gov.br

 É possível encontrar linhas de apoio 
financeiro e programas do BNDES que 
atendem às necessidades de investimento 
das empresas de qualquer porte e setor. 
Encontramos em destaque na página 
principal quatro links de apoio a Micro, 
Pequena e Média Empresa e Pessoa 
Física, Grande Empresa, Administração 
Pública, nas quais é possível acessar as 
formas de financiamento do BNDES com 
o setor público segundo as modalidades; 
e Instituição Financeira Credenciada. 
 À esquerda do site, encontramos um 

menu principal com os links O BNDES, 
com informações gerais sobre o banco; 
BNDES Transparente, no qual se tem 
acesso à prestação de contas, além de 
Consulta às Operações do BNDES, 
Contas Públicas, Estatísticas 
Operacionais do Sistema BNDES, 
Gestão de Ética, Processo de Contas 
Anuais e Aplicação dos Recursos 
Financeiros; Relações com Investidores; 
Apoio Financeiro, no qual se obtêm 

informações sobre Produtos, que são 
mecanismos mais básicos de crédito a 
longo prazo do BNDES, Programas e 
Fundos, Políticas Transversais, Valores 
Mobiliários, Recursos Não 
Reembolsáveis, Apoio a Estudos e 
Pesquisas e Patrocíonio a Eventos 
Públicos; Publicações, Licitações, 
Agenda de Eventos e Sala de Imprensa.    
 Abaixo do menu principal, há um outro 

menu intitulado Áreas de Atuação, no 
qual é possível acessar todas áreas de 
atuação do BNDES, com informações 
sobre a atuação do banco nessas áreas, 
são elas: Agropecuária, Comércio, 
Serviços e Turismos, Cultura, 
Desenvolvimento Social e Urbano, 
Esporte, Exportação e Inserção 
Internacional, Indústrias, Infraestrutura, 
Inovação, Meio Ambiente e Mercado 
de Capitais.          
 Ao final do site, encontramos links para 

as páginas Transparência Pública,  Em 
Questão, Governo Eletrônico, Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, Pró-Equidade de 
Gênero e Prêmio Dest.

Caixa Econômica Federal
http://www.caixa.gov.br/

 Aqui encontram-se produtos e serviços 
para a cidade, para o cidadão (inclusive 
informações para casa própria) e para o 
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desenvolvimento urbano.
No menu principal localizado na parte 
superior do site, clicando no link 
Governo, encontramos três opções de 
serviços da caixa para o governo, no qual 
você pode selecionar o governo federal, 
estadual e municipal. A primeira opção 
são Produtos e Serviços, que para a 
opção governo municipal, é possível 
acessar Acompanhamento de Obras, 
Arrecadação, com soluções para 
otimizar a arrecadação do município, 
Cadastro Único, que tem por objetivo 
retratar a situação socioeconômica da 
população de todos os municípios 
brasileiros, Cobrança da Dívida Ativa, 
software que facilita o gerenciamento da 
carteira e a ampla rede para arrecadação,  
Compras Caixa,  Folha de Pagamento, 
Serviço GovConta, Investimentos, 
Linhas de Crédito para Estatais, 
Previdência, Programas de Repasses 
do Orçamento Geral da União, Sala 
das Prefeituras, que se trata de um 
ponto de apoio para prefeitos e gestores 
públicos, SINAPI (Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil) e SISTN (Sistema de 
Coleta de Dados Contábeis dos Entes da 
Federação). Na segunda opção, 
Programa Sociais, encontramos o 
PMAT (Programa de Modernização da 
Administração Tributária e da Gestão dos 

Setores Sociais Básicos), Bolsa Família, 
Distribuição de Serviços as Cidadão 
no qual se pode acessar o Projovem 
Urbano, Pró-Desporto, Convênios FNS 
e FUNASA, Bolsa Família, Programa 
Garantia-Safra, Programa de 
Fortalecimento da Gestão Urbana, 
Programa de Volta pra Casa e o 
Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil; Educação, Turismo e Saúde, 
no qual encontramos links para Ação e 
Municipalização do Turismo, Fundo a 
Fundo, no qual estados e municípios 
recebem, por intermédio da CAIXA, 
recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) para pagamento de prestação dos 
serviços ao SUS, Transfêrencia de 
Recursos Oriundos de Convênios 
MEC/FNDE, Programa Farmácia 
Popular e o PROINTUR (Programa 
Nacional de Infraestrutura Turística); 
Programa Nacional de Apoio à 
Modernização Administrativa e Fiscal 
e Programas de Habitação, no qual se 
tem acesso ao Operações Coletivas, 
programa, com recursos do FGTS, 
formalizado mediante parceria com 
Entidade Organizadora com vistas à 
concessão de financiamento ao 
beneficiário final para aquisição, 
construção ou reforma de unidade 
habitacional, Programa de 
Infraestrutura e Serviços de Reforma 

Agrária, Programa Nacional de Crédito 
Fundiário, Programa Crédito Solidário, 
Programa Minha Casa, Minha Vida, 
Programa Pró-Moradia, Programa 
Habitar Brasil, Programa Morar Melhor, 
Programa Urbanização, Regularização 
e Integração de Assentamentos 
Precários  e Programa Minha Casa, 
Minha Vida – Entidades. Na terceira e 
última opção, Desenvolvimento 
Urbano, encontramos os links 
Assistência Técnica, Infraestrutura 
Setor Público, no qual é possível acessar 
o Programa de Construção de 
Estabelecimentos Penais, Programa 
Mobilidade Urbana, Programa Pró-
Municípios, PRODESA (Projetos de 
Apoio ao Desenvolvimento do Setor 
Agropecuário), Programa Gestão 
Urbana Metropolitana, Programa de 
Revitalização de Sítios Históricos, 
Programa Urbanização, Regularização 
e Integração de Assentamentos 
Precários, Programa de Inclusão 
Digital, Programa Monumenta/BID,  
que objetiva a revitalização de centros 
históricos urbanos, Transportes 
Coletivos, Programa de Apoio à 
Infraestrutura Econômica e Social, 
Programas com Finalidades Esportivas, 
Programa de Reabilitação de Áreas 
Urbanas Centrais, Programa de 
Instalação de Restaurantes Populares 
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Públicos, Programa Pró-Infra, PRODEC 
(Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Comunitário), Programa Caixa Melhores 
Práticas em Gestão Local, Programas 
de Desenvolvimento Agrário e 
Programa de Revitalização de Bens do 
Patrimônio Histórico; o link Melhores 
Práticas, programa cujo objetivo é 
contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida nos assentamentos humanos 
brasileiros e para o alcance dos objetivos 
da Agenda Habitat no País, por meio do 
estímulo à disseminação e reaplicação de 
melhores práticas de gestão local, e o link 
Saneamento Ambiental, no qual se tem 
acesso ao Programa de Abastecimento 
de Água, Programa Brasil Joga Limpo, 
Programa Saneamento Ambiental 
Urbano, Programa de Esgoto Sanitário, 
Programa de Gestão de Recursos 
Hídricos, Programa Drenagem Urbana 
Sustentável, Programa Resíduos 
Sólidos Urbanos e PROBIO II (Projeto 
Nacional de Ações Integradas Público-
Privadas para a Biodiversidade). 

CAPES – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior
http://www.capes.gov.br 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

desempenha papel fundamental na 
expansão e consolidação da pós-
graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) em todos os estados da 
Federação, além de atuar na formação de 
professores da educação básica, 
ampliando o alcance de suas ações na 
formação de pessoal qualificado no Brasil 
e no exterior.
 No site, é possível acessar pelo menu 

principal ao lado esquerdo editais de 
bolsa para docentes e discentes, em nível 
mestrado e doutorado, linhas de 
financiamento para grupos de pesquisa 
vinculados a instituições de ensino. 
Encontramos também links para acessar 
Periódicos, Programa Ciência Sem 
Fronteiras, Portal Domínio Público, 
Britannica Escola On Line, 
Universidade Aberta do Brasil, 
GeoCapes Estatísticas, Avaliação 
Trienal 2010, Plataforma Freire, no qual 
se pode acessar o Plano Nacional de 
Formação de Professores e a Revista 
Brasileira de Pós-Graduação.     
 
Portal Brasileiro do Turismo
http://www.braziltour.com/

 Embratur é a autarquia especial do 
Ministério do Turismo responsável pela 
execução da Política Nacional de Turismo 
no que diz respeito à promoção, marketing 

e apoio à comercialização dos destinos, 
serviços e produtos turísticos brasileiros no 
mercado internacional. No site, 
encontramos basicamente informações 
destinadas a turistas que tenham interesse 
de conhecer o País, com informações sobre 
destinos e dicas ao turista.

FUNAI – Fundação Nacional do Índio
http://www.funai.gov.br 

 O site da Funai contém informações 
sobre demarcações de territórios 
indígenas e legislação de proteção a esse 
segmento social. É possível no menu 
principal do site acessar um banco de 
mapas da Funai, bem como a legislação 
para os povos indígenas brasileiros, 
publicações e notícias.
 À direita do site, encontramos links para 

informações sobre a Usina de Belo 
Monte, Comissão Nacional de Políticas 
Indigenistas e Projetos em 
Andamento. Em três links localizados ao 
final do site, é possível acessar os Boletins 
de Serviços, Formulários de 
Recadastramento, Plano Plurianual, 
Coordenação Geral de Monitoramento 
Territorial, Relatório Final / Avaliação 
Independente do Plano Nacional de 
Educação e a Política Nacional de 
Gestão Ambiental e Territorial em 
Terras Indígenas.



135

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis
http://www.ibama.gov.br

 No portal desta autarquia federal, que 
executa ações nacionais das políticas 
de meio ambiente, estão disponíveis 
informações sobre monitoramento 
ambiental, fiscalização e recursos 
florestais. Na barra menu localizada ao 
lado esquerdo da tela, é possível 
acessar dados estatísticos da ação do 
Instituto, pelo link IBAMA em 
números, assim como a sua localização 
nos Estados da federação no link 
IBAMA nos Estados.  
 Na parte de Serviços do menu, é 

possível acessar Serviços On Line 
como informações de áreas 
embargadas, regularidade de territórios 
e verificação de licenças. Na página 
principal, também encontramos 
disponíveis links para Recursos de 
Auto-Infração, Consulta do nível de 
emissão de poluentes veiculares, 
Áreas Embargadas, Ouvidoria, 
Relatório de Qualidade do Meio 
Ambiente, assim como o Ministério 
do Meio Ambiente, Serviço Florestal 
Brasileiro, Agência Nacional de 
Águas e o Instituto de Pesquisa 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.        

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística
http://www.ibge.gov.br 

 Há uma infinidade de dados dos mais 
diversos temas sobre o Brasil e as 
unidades da Federação (inclusive sobre 
todos os municípios). Dentre os mais 
interessantes, estão o Cidades, no qual se 
encontram variadas informações por 
município (Área/km2); Pessoas residentes; 
Participação política; Saúde; Vida e risco 
de vida; Pesquisa pecuária municipal; 
Lavoura permanente; Lavoura temporária; 
Produção da extração vegetal e 
silvicultura; Empresa; Estatísticas derivadas; 
Pessoal ocupado; Pessoal ocupado 
assalariado; Salário e outras remunerações; 
Unidades Locais; Finanças públicas; 
Instituições financeiras; Estrutura Política; 
Estrutura Administrativa – Composição do 
quadro de pessoal; Legislação e 
Instrumentos de Planejamento no 
Município – Instrumentos de 
Planejamento e de Gestão Urbana; 
Estrutura Administrativa e Recursos para 
Gestão – Consórcios Intermunicipais; 
Informatização; Terceirização; Cadastro 
Imobiliário; Descentralização e 
Desconcentração Administrativa; Políticas 
Setoriais; Justiça e Segurança Pública; 
Comunicação, Comércio e Equipamentos 
Culturais e de Lazer; Variáveis Externas.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada
http://www.ipea.gov.br 

 O IPEA é uma fundação pública 
subordinada ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão com a 
atribuição de elaborar estudos e 
pesquisas para subsidiar o planejamento 
de políticas governamentais. As pesquisas 
e análises realizadas são publicadas, em 
sua maior parte, em livros, revistas, 
boletins, na coleção Texto para Discussão 
ou ainda em outros formatos, dentro link 
Publicações. 
É possível, no Box localizado à direita 
denominado Sítios Ipea acessar os links 
Ipea Data, no qual encontramos dados 
macroeconômicos sobre o Brasil e 
desagregados por regiões e unidades da 
Federação, inclusive municípios, Ipea 
Mapas, Ipea Geo, software de análises 
estatísticas e espaciais do Ipea, e a 
publicação Presença do Estado, que se 
trata de publicações que buscam 
entender como se manifesta a atual 
existência do Estado no território nacional 
a partir de uma série de indicadores 
desagregados para Brasil, regiões, 
unidades federativas e municípios. Os 
temas abordados contemplam as áreas 
de saúde, educação, cultura, assistência 
social, previdência social, trabalho, 
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segurança pública, transportes e 
instituições financeiras públicas. Os dados 
referem-se ao último ano disponibilizado 
e tratam em sua maioria de registros 
administrativos coletados junto aos 
ministérios, às autarquias e aos institutos 
de pesquisa.
 No Box abaixo de nome Projetos 

Especiais, é possível acessar os links dos 
Projetos do Instituto: Perspectivas do 
Desenvolvimento Brasileiro, um projeto 
que pretende ser uma plataforma de 
reflexão sobre os desafios e as 
oportunidades do desenvolvimento 
brasileiro, Mudanças Climáticas, 
Igualdade Racial, Ação Social nas 
Empresas, Jornadas de Estudos de 
Regulação, Observatório de Inovação 
Tecnológica e Emprego no Turismo.  
Merece destaque também o Box 
Indicadores Ipea, no qual temos links que 
nos levam ao Sistema de Indicadores de 
Percepção Social, Sensor Econômico, 
Índice de Qualidade do 
Desenvolvimento, Indicador de 
Produção Industrial Mensal e o Índice 
de Expectativa das Famílias.   

INCRA – Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária
http://www.incra.gov.br 

 O INCRA é o instituto responsável por 

implementar a política de reforma agrária e 
realizar o ordenamento fundiário nacional, 
contribuindo para o desenvolvimento rural 
sustentável.
Na barra principal do site localizada à 
esquerda, encontramos alguns links com 
informações de interesse dos municípios e 
governantes como no link Reforma Agrária, 
no qual é possível acessar os Projetos e 
Programas do Instituto, como o Programa 
Assistência Técnica, Crédito Instalação, 
que realiza a concessão de crédito, aos 
beneficiários da reforma agrária, 
Infraestrutura, que concede a 
infraestrutura básica necessária nas áreas 
de reforma agrária, PAC, que busca 
consolidar e desenvolver os assentamentos 
para que sejam independentes e 
integrados ao segmento da agricultura 
familiar, Pacto (Programa de Apoio 
Científico e Tecnológico aos Projetos de 
Assentamento da Reforma Agrária), Terra 
Sol, um programa de fomento à 
agroindustrialização e à comercialização 
por meio da elaboração de planos de 
negócios, pesquisa de mercado, 
consultorias, capacitação em viabilidade 
econômica, além de gestão e implantação/
recuperação/ampliação de agroindústrias, 
Educação no Campo/Pronera, serve para 
aqueles municípios onde houver Projetos 
de Assentamento da Reforma Agrária, 
criados pelo INCRA ou por Órgãos 

Estaduais de Terras, que quiserem implantar 
projetos de educação de jovens e adultos, 
Titulação de Assentamentos, Gestão 
Ambiental e Licenciamento, Relação de 
Beneficiários e Relação de Projetos da 
Reforma Agrária. Ainda no mesmo link, é 
possível acessar os Números da Reforma 
Agrária e Análise, Balanço e 
Diagnósticos. No mesmo menu, 
encontramos também o link Estrutura 
Fundiária, no qual é possível acessar 
informações sobre Comunidades 
Quilombolas, Demarcação de Terra 
Indígenas e Regularização Fundiária, além 
do link Serviços, no qual é possível acessar 
publicações do instituto. 

IPHAN – Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico
www.iphan.gov.br

 Encontramos no site do instituto as 
políticas e regulamentações que visam 
salvaguardar o patrimônio artístico e 
cultural brasileiro. Para compreender o que 
caracteriza o patrimônio cultural, clicar no 
link Patrimônio Cultural no menu da 
página principal, que se desmembrará em 
outros subitens, como Patrimônio 
material, Patrimônio imaterial, 
Educação Patrimonial, Sistema 
Nacional de Patrimônio Cultural e PAC 
das Cidades Históricas. Destacam-se 
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como seus principais programas: 
Tombamentos Históricos; Campanha pela 
Recuperação dos Bens Procurados; 
Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial. Encontramos no site links para o 
Programa Monumenta, que procura 
conjugar recuperação e preservação do 
patrimônio histórico com 
desenvolvimento econômico e social, bem 
como para a Ancine, Fundação Biblioteca 
Nacional, Fundação Casa de Rui 
Barbosa, Fundação Palmares, FUNART, 
Ibram e o Ministério da Cultura.      

PETROBRAS
http://www.petrobras.com.br

 O site oferece dados sobre o grande 
número de projetos alocados no setor de 
responsabilidade social da empresa, como 
financiamentos na área da cultura, esporte 
e meio ambiente; é possível verificar os 
seus resultados e benefícios que foram 
destinados ao público-alvo das ações.

Polícia Federal
http://www.dpf.gov.br

 O site disponibiliza informações sobre os 
serviços oferecidos para a comunidade. 
Ainda é possível acessar informações 
sobre as Campanhas da PF e o  
Relatório Anual.

SEADE – Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados
http://www.seade.gov.br 

 O portal da Fundação, que é um dos 
centros nacionais de produção e 
disseminação de pesquisa, análises e 
estatísticas socioeconômicas e 
demográficas, disponibiliza um banco de 
dados dividido por temas, como: 
Administração Pública, Economia, no 
qual é possível acessar informações 
direcionadas a municípios, Eleições com 
informações municipais, População e 
Estatísticas Vitais, Trabalho, Condições 
de Vida, Educação, Justiça e Segurança, 
Saúde e Agropecuária.  
É possível também acessar uma Central 
de Notícias da Fundação, informações 
sobre Estudos e Parcerias, Censo 2010 e 
a Produção Seade, lista completa em 
ordem alfabética, além de links para a 
Biblioteca Digital do Seade, Índice 
Paulista de Responsabilidade Social, 
Pesquisa de Emprego e Desemprego 
da Região Metropolitana de São Paulo, 
Estado de São Paulo e suas 
Regionalizações, Informações dos 
Municípios Paulistas e Registro Civil do 
Estado de SP. 

Secretaria da Receita Federal
http://www.receita.fazenda.gov.br 

 A Receita é responsável pela 
administração dos tributos de 
competência da União. Seu site oferece 
links para pessoas físicas e jurídicas com 
informações sobre situação fiscal, 
solicitação de cadastros, certidões e 
declarações fiscais. É possível no site 
acessar dados sobre a Arrecadação 
Federal, informações sobre Convênios 
com Municípios, Licitações, Leilões, 
Agenda Tributária, além de uma 
central de Notícias da Receita.  

SERPRO – Serviço Federal de 
Processamento de Dados
http://www.serpro.gov.br 

 Neste site, é possível encontrar 
informações sobre programas e serviços 
para o controle e prestação de contas 
dos gastos públicos. É possível acessar a 
Central de Serviços da Empresa e os 
programas desenvolvidos pela mesma 
no link Tecnologia. 

Plano Plurianual 2004-2007
http://www.planobrasil.gov.br 

 O Plano Plurianual (PPA) é o 
instrumento de planejamento para 
governar o Brasil, estabelecendo 
diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal por um 
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prazo de quatro anos. No site, é 
possível acessar o Banco de Notícias, 
e no menu principal à esquerda do site, 
encontramos links direcionados para 
Orientação Estratégica de Governo, 
Megaobjetivos e Desafios, Lista de 
Programas por Órgãos, Programas 
Sociais, Avaliação do PPA,  
Histórico do PPA, Revisão do PPA, 
Consulta nos Estados, Fórum da 
Participação Social e a Biblioteca de 
Arquivos.    

Programa Fome Zero
http://www.fomezero.gov.br 

 O portal do programa Fome Zero 
disponibiliza em seu menu principal 
localizado à esquerda do site, 
informações sobre O Que É o 
Programa, sua Estrutura, Programas 
e Ações, sobre Doações ao Programa, 
Editais para Projetos de Inclusão 
Produtiva, Parcerias, Últimas 
Notícias, Artigos, Documentos e 
Publicações. Além disso, o site 
disponibiliza links para o Programa 
Bolsa Família, para o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, 
Programa de Crédito Rural, 
Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional e o 
Programa de Combate à Dengue.  

ObrasNet
http://www.obrasnet.gov.br 

 Trata-se do Portal de Obras do Governo 
Federal, que disponibiliza informações 
sobre todos os projetos com recursos do 
Orçamento Geral da União em 
andamento no País, está sendo 
desenvolvido pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão em 
parceria com a Caixa Econômica Federal. 
A página inicial disponibiliza um link de 
acompanhamento das obras  
nos municípios. 

GOVERNOS ESTADUAIS

Nos sites dos governos estaduais, são 
encontradas informações diversas sobre 
os estados, sites das Secretarias estaduais, 
dos municípios, órgãos estaduais,  
Poder Executivo, Legislativo e   
Judiciário estaduais.

ACRE 
http://www.ac.gov.br

 No menu localizado à esquerda na parte 
de destaque, é possível acessar dados 
sobre o estado no link Acre em Números, 
com destaque para a parte sobre os 
Municípios, o Balanço Geral do Estado, 
Plano Plurianual e o Sistema de 

Incentivo a Serviços Ambientais.
No menu superior, no link o Governo, é 
possível acessar ,no link Área de Gestão 
Pública, informações e serviços de 
interesse dos órgãos da administração 
estadual, prestados pela Gestão; temos 
também link para Ferramentas de 
Gestão, Transparência da Gestão, 
Gestão do Patrimônio, Comitê de 
Gestão Pública,  Publicações e os 
Programas e Projetos do Estado, como: 
Floresta Digital, Governo Único, Guia 
do Usuário dos Serviços Públicos, 
Implantação e Desenvolvimento do 
Sistema de Controle Interno, 
Modernização da Gestão Fazendária, 
Projeto de Revisão das Premissas e dos 
Dados Atuariais e o Sistema Jurídico 
Integrado. 

ALAGOAS 
http://www.governo.al.gov.br/

 A página principal do site reúne links 
para Portais de Informação e Serviços do 
Estado de Alagoas, com destaque para: 
Agricultura, Assistência e 
Desenvolvimento Social, Ciência e 
Tecnologia, Defesa Agropecuária, 
Defesa Social, Central de Notícias, 
Instituto de Desenvolvimento Rural e 
Abastecimento, Diário Oficial do 
Estado, Educação, Gás Natural (Algás), 
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Meio Ambiente, Planejamento e 
Desenvolvimento, Saúde, Trabalho, 
Emprego e Renda e Turismo. Em 
destaque também na página principal do 
site, encontramos um link para o 
Programa de Reconstrução das Áreas 
Atingidas por Enchentes, no qual é 
possível acessar as cidades atendidas 
pelo programa e o respectivo repasse de 
verbas para as mesmas para download. 

AMAPÁ 
http://www.ap.gov.br 

 Na página principal, encontramos no 
canto superior direito um menu 
embutido que permite acessar as 
principais informações contidas no portal 
sobre o Estado, com destaque para 
Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
Companhia de Água, Companhia de 
Eletricidade, Instituto de 
Desenvolvimento Rural, Secretaria da 
Educação e Secretaria de 
Planejamento. Na página principal, estão 
disponíveis em destaque link para o 
Portal Transparência do Estado e para o 
Programa Luz para Todos no Estado.

AMAZONAS 
http://www.amazonas.am.gov.br

 Na página principal, encontramos na 

parte superior o menu principal, no link 
o Amazonas, informações sobre 
Cultura, Economia, Biodiversidade, 
Gastronomia, Turismo, Símbolos, 
História e Dados. Encontramos à 
esquerda da página, diversos menus 
temáticos com destaque para o Órgãos 
e Entidades, no qual é possível acessar 
as Secretarias, Autarquias, Empresas 
Públicas, Fundações Públicas e 
Conselhos.

BAHIA 
http://www.ba.gov.br 

 Na página principal, é possível acessar 
o Balanço do Governo, informações 
sobre Turismo, além das Secretarias de 
Estado, nas quais é possível acessar os 
programas do governo para cada 
secretaria, com destaque para as 
secretarias da Educação e o Programa 
Todos Pela Escola, Cultura, 
Agricultura, Irrigação e Reforma 
Agrária, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Meio Ambiente, 
Planejamento, Saúde, Turismo, 
Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, Segurança Pública e 
Política para as Mulheres.      

CEARÁ 
http://www.ceara.gov.br

 A página apresenta as principais ações 
do governo estadual denominadas 
projetos estruturantes, localizada no 
menu principal, à esquerda no link 
Governo do Ceara, são eles: Cinturão 
Digital, Eixão, Ensino Médio 
Integrado, Estradas, Faculdade de 
Tecnologia Centec, Infraestrutura, 
Programa Alfabetização da Idade 
Certa, Porto do Pecém, Refinaria 
Premium II, Ronda do Quarteirão, 
Saneamento, Saúde, Segurança, 
Turismo Religioso, Metrô de 
Fortaleza, Metrô de Sobral e Turismo. 
Merecem destaque também no menu 
principal os links Ceará em Números e 
Municípios Cearenses, nos quais é 
possível acessar dados sobre todos os 
municípios do Estado, por meio de um 
menu no qual é possível buscar o 
município pela de sua letra inicial.      

ESPÍRITO SANTO 
http://www.es.gov.br

 Encontramos no menu principal do 
portal o link Espírito Santo, no qual é 
possível acessar: informações úteis 
sobre o Estado, como Dados, 
Geografia, Mapas, Infraestrutura e 
Municípios, é possível acessar Sites 
dos Municípios e a Associação dos 
Municípios do Estado do Espírito 
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Santo, no qual encontramos Perfil dos 
Prefeitos e Projetos e Programas; no 
mesmo menu é possível acessar no link 
Governo, o Relatório de Gestão, 
Planejamento e Orçamento, Portal 
Transparência do Estado e o Pró 
Gestão (Programa de Gerenciamento 
Intensivo de Projetos).       

DISTRITO FEDERAL 
http://www.df.gov.br 

 Encontramos na Página inicial do 
portal o menu principal em sua parte 
superior, no qual é possível ter acesso 
pelo link o Governo às Empresas 
Públicas do DF e às Fundações. É 
possível também, no mesmo menu no 
link Sobre o DF, acessar informações 
sobre o DF no tópico Tudo Sobre o DF 
com a presença da geografia e dados. 

GOIÁS 
http://www.goias.go.gov.br 

 Na parte superior do site, encontramos 
o seu menu principal. No link o Estado, 
encontramos importantes informações, 
como dados econômicos e 
financeiros, além de informações sobre 
municípios. No mesmo menu, ainda é 
possível, no link Governo, no menu 
localizado à esquerda da página, acessar 

as secretarias do Estado de Goiás, nas 
quais é possível acessar os programas 
realizados pelas secretarias .

MARANHÃO 
http://www.ma.gov.br

 O site do Estado do Maranhão dispõe de 
um menu principal em sua parte superior. 
Nesse menu, temos o link Governo, no 
qual é possível acessar todas as secretarias 
do Estado e os Órgãos, o link O 
Maranhão disponibiliza dados gerais do 
estado, com links diretos para a página do 
IBGE destinada ao Estado. 

MATO GROSSO 
http://www.mt.gov.br 

 O portal do Estado do Mato Grosso 
dispõe de um menu inicial bem 
completo, localizado em sua parte 
superior, no qual é possível acessar 
importantes informações. Vale destacar o 
link Cidadão, no qual é possível acessar os 
principais programas desenvolvidos no 
Estado, como o Ação Digital Bolsa 
Atleta Cidade-Cidadã, Formação 
Profissional Rural, Minha Casa, Minha 
Vida, Nossa Terra, Nossa Gente, Polícia 
Comunitária, Rota do Peixe e Vale Luz. 
No link Mato Grosso, é possível acessar 
dados relativos a cada município do 

Estado e dados geográficos. Outro link 
importante é o Mais Por Você, no qual se 
tem informações completas do Estado, 
segundo as temáticas Economia, Copa 
2014, Infraestrutura, Social, Educação, 
Saúde, Segurança e Justiça, Turismo, 
Meio Ambiente e Gestão Pública. Nesse 
mesmo menu localizado na parte 
superior, é possível acessar as Secretarias, 
Autarquias e Fundações e Outros Órgãos.            

MATO GROSSO DO SUL 
http://www.ms.gov.br 

 O site apresenta um menu temático na 
sua parte superior. O link Institucional 
permite acessar o Perfil do MS; ao rodapé 
da página inicial, encontramos banners 
que permitem acessar as principais 
secretarias do Estado, nas quais é possível 
obter informações sobre programas e 
ações, como a secretaria do Meio 
Ambiente, Administração, Saúde, 
Educação, Fazenda, Habitação Popular, 
Justiça e Segurança Pública, 
Desenvolvimento Agrário, da 
Produção, da Indústria, do Comércio e 
do Turismo, Trabalho e Assistência 
Social, Obras Públicas e Gestão de 
Recursos Humanos.   

MINAS GERAIS 
http://www.mg.gov.br
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 O menu principal localizado na parte 
superior do site permite, pelo link 
Conheça Minas, acessar informações 
pertinentes sobre o Estado, com 
destaque para a Geografia e Minas em 
Números; no link Governo, é possível 
acessar Ações do Governo separadas 
por temáticas, além de Transparência e 
Gestão Pública. Outro link importante é 
o Servidor, Município, Estado, em que 
na parte destinada ao município, é 
possível acessar informações do 
município separadas por temáticas, 
como Água e Saneamento, 
Agropecuária, Assistência Social, 
Convênios e Consórcios, Cultura e 
Esporte, Educação e Capacitação, 
Infraestrutura, Mapas, Patrimônio, 
Prestação de Contas, Publicações, 
Saúde, Segurança e Defesa, 
Telecomunicações e Transporte. 

PARÁ 
http://www.pa.gov.br 

 O site possibilita no link O Governo, 
localizado no menu principal, acessar 
secretarias, institutos, fundações, 
autarquias e empresas públicas, já no link 
O Pará, é possível acessar informações 
gerais sobre o Estado, separadas por 
temáticas no menu à esquerda  
da página.

PARAÍBA 
http://www.paraiba.pb.gov.br 

 Na página principal, no link secretaria, é 
possível acessar as pastas e consultar as 
respectivas ações e programas 
desenvolvidos por elas. Merece destaque, 
na parte destacada como Especiais, o 
Pacto Pelo Desenvolvimento Social da 
Paraíba, o Orçamento Democrático e a 
Paraíba Unida Pela Paz. 

PARANÁ 
http://www.pr.gov.br 

 No menu principal, localizado na parte 
superior do site, é possível acessar as 
principais informações do mesmo, com 
destaque para o link o Governo, no qual é 
possível acessar os sites das secretarias e 
encontrar os principais programas 
desenvolvidos pelas mesmas. O link 
Turismo, além de informações úteis aos 
turistas, traz dados estatísticos e perfis dos 
municípios do Estado.

PERNAMBUCO 
http://www.pe.gov.br 

 O site do Estado de Pernambuco 
contém muitas informações úteis que 
podem ser acessadas no menu principal, 
localizado na parte superior do site. O link 

o Governo permite acessar os Focos 
Estratégicos, no qual são encontradas 
as principais ações governamentais, o 
Mapa do Trabalho, no qual é possível 
acessar as ações que estão sendo 
realizadas em casa município, e o tópico 
prefeituras, com links direcionados para 
o site de cada prefeitura do Estado. 
Encontramos também no menu o link 
Secretarias, que permite acessar as 
secretarias do estado e seus respectivos 
sites; o link Órgãos, no qual se tem 
acesso às páginas dos órgãos da 
administração pública do Estado, e o link 
Programas, no qual se tem acesso aos 
principais programas que estão sendo 
desenvolvidos no Estado, como o 
Chapéu de Palha, Minha Casa, 
Mobilidade Urbana, Pacto Pela Vida 
Pernambuco na Copa 2014, Todos 
com a Nota e Todos por Pernambuco.      

PIAUÍ 
http://www.pi.gov.br

 O site contém em sua página principal 
um menu no qual é possível, no link o 
Governo, ter acesso às secretarias, 
órgãos (http://www.piaui.pi.gov.br/
governador/outrosorgaos), institutos, 
fundações, autarquias e empresas 
públicas, e o link investimentos, no 
qual se tem informações sobre as 
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potencialidades do Estado e projetos 
que vêm sendo desenvolvidos por áreas.     

RIO DE JANEIRO 
http://www.governo.rj.gov.br 

 No site, é possível acessar no menu 
localizado à esquerda da página, links da 
administração direta do Estado, com 
destaque para as secretarias, nas quais é 
possível acessar notícias das pastas e 
programas desenvolvidos pela mesma. 
Na página principal, também é possível 
acessar o link Conheça as Prefeituras, 
no qual se tem acesso a informações de 
todas as prefeituras do Estado, além de 
links para programas e ações destacados, 
como a Conferência de Transparência 
e Controle Social e o Rio Contra 
Dengue.  

RIO GRANDE DO NORTE 
http://www.rn.gov.br

 As informações do site podem ser 
acessada no menu principal, localizado 
na parte superior. temos o link Governo, 
no qual é possível acessar as secretarias 
pelo link Administração Direta; 
também é possível acessar o site das 
prefeituras no link Prefeituras. Voltando 
ao menu principal, encontramos 
também o link Conheça o RN, no qual, 

dentre outras coisas, é possível acessar 
dados no link População. 

RIO GRANDE DO SUL 
http://www.rs.gov.br 

 Encontramos no site um menu 
principal na parte superior. Nesse menu, 
temos o link Secretarias e Órgãos, no 
qual é possível acessar as secretarias do 
Estado com links para seus respectivos 
sites, além de acessar autarquias e 
fundações. Temos também o link o 
Estado, no qual é possível acessar o link 
municípios, com informações sobre os 
mesmos, como dados 
socioeconômicos, e acessar a 
Fundação das Associações de 
Municípios. Merece destaque também 
o link para o Portal da Participação e 
para o Portal Transparência do Estado. 

RONDÔNIA 
http://www.rondonia.ro.gov.br 

 À esquerda do site, está o menu 
principal, no qual se pode, dentre outras 
coisas, acessar informações sobre 
prefeituras e o portal transparência, 
que dentre outras coisas, traz 
informações sobre o repasse para os 
municípios. Ao centro da página 
principal, há uma caixa, na qual se pode 

acessar as secretarias, empresas públicas, 
autarquias e fundações.

RORAIMA 
http://www.rr.gov.br 

 No menu principal do site, temos o   
link Roraima, no qual é possível se ter 
acesso a Dados Gerais, municípios, 
informações sobre Agropecuária e 
Recursos Minerais. É possível na página 
principal também acessar o portal 
Transparência.  

SANTA CATARINA 
http://www.sc.gov.br 

 O link Governo da página principal 
permite acessar as secretarias do Estado. 
Há também o link Santa Catarina, no qual 
se pode acessar dados geográficos do 
Estado e informações sobre os 
municípios.   

SÃO PAULO 
http://www.saopaulo.sp.gov.br 

 É possível acessar as Ações do Governo 
separadas por áreas, por meio do menu 
principal localizado na parte superior da 
página, no mesmo menu é possível acessar 
os Órgãos e Entidades como secretarias, 
autarquias, fundações e as Prefeituras.
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SERGIPE 
http://www.se.gov.br

 O portal do Estado de Sergipe possui 
um menu principal pelo qual é possível 
acessar no link Governo informações da 
estrutura administrativa, além de 
arquivos e informações oficiais; o link 
Sergipe, no qual é possível acessar 
dados do Estado e informações culturais 
por meio das caixas temáticas 
disponíveis. A página principal também 
permite o acesso a informações do 
Estado segundo áreas de interesse; ao 
selecionar a área de interesse é possível 
acessar dados, indicadores, ações e 
projetos desenvolvidos em cada área.  

TOCANTINS 
http://www.to.gov.br

 Encontramos na página principal um 
menu no qual pelo link Tocantins, é 
possível acessar dados e informações 
sobre o Estado, como Comunidades 
Quilombolas, Mapas Temáticos e 
Municípios. 
Na página principal, encontramos uma 
opção com o nome Áreas de Interesse, 
na qual é possível acessar informações 
por áreas, como Ações e Programas; as 
principais áreas destacadas são 
Agricultura, Cultura, Defensoria, 

Educação, Infraestrutura, Juventude, 
Planejamento, Saúde, Segurança Pública 
e Turismo.
       
INSTITUTOS DE PESQUISA, 
FUNDAÇÕES E AFINS
(ver também links sugeridos nestes sites)

CEPAM – Centro de Estudos e 
Pesquisas de Administração 
Municipal – Fundação Prefeito Faria 
Lima
http://www.cepam.sp.gov.br 

 Desenvolve projetos e oferece cursos 
de capacitação nas mais diversas áreas 
de interesse da administração pública. 
Seus clientes são poderes executivos 
municipais, câmaras municipais, 
empresas e autarquias públicas. Os 
projetos e cursos objetivam ajudar a 
solucionar problemas locais e regionais e 
gerar conhecimento e informação na 
procura de resultados positivos para as 
comunidades. Destaca-se, no site, o 
tópico para as Fontes de Recursos e para 
o Diagnóstico municipal. 

CNM – Confederação Nacional de 
Municípios
http://www.cnm.org.br 

 O objetivo da CNM é consolidar o 

movimento municipalista, fortalecer a 
autonomia dos municípios e 
transformar a entidade em referência 
mundial na representação municipal, a 
partir de iniciativas políticas e técnicas 
que visem à excelência na gestão e à 
qualidade de vida da população. O site 
permite acessar o Movimento 
Municipalista e o Índice de 
Responsabilidade Fiscal e Social no link 
Institucional, localizado no menu 
principal. O mesmo menu permite no 
link Áreas técnicas acessar informações 
segundo áreas temáticas, e o link 
municípios permite acessar dados de 
todos os municípios do País, em uma 
busca que pode ser realizada por meio 
do mapa ou do menu localizado à 
direita da página. É possível também 
acessar informações sobre mobilização 
de municípios e eventos.

CNPq – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico
http://www.cnpq.br

 O CNPQ é uma agência do Ministério 
da Ciência e Tecnologia destinada ao 
fomento da pesquisa científica e 
tecnológica. O site permite acesso a 
programas desenvolvidos pelo 
conselho, Estatísticas, Mapa de 
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Investimentos CNPq, além de currículo 
Lattes dos pesquisadores financiados por 
esse órgão, buscar instituições de ensino 
e pesquisa.

DIEESE – Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos
http://www.dieese.org.br

 O DIEESE é uma instituição de pesquisa 
sobre o mundo do trabalho e foi fundado 
para desenvolver pesquisas que 
fundamentassem as reivindicações dos 
trabalhadores. Há várias indicações de 
dados e publicações que podem ser 
utilizadas para diagnósticos 
socioeconômicos, especialmente do 
Brasil e de algumas regiões 
metropolitanas, destacam-se as pesquisas 
de Emprego e Desemprego, o Índice 
de Custo de Vida do município de São 
Paulo, a Pesquisa Nacional de Cesta 
Básica, o Salário Mínimo Nominal e 
Necessário, dentre outras pesquisas e 
publicações disponíveis nos links na 
página inicial do site.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária
http://www.embrapa.br 

 Órgão vinculado ao Ministério da 

Agricultura que dispõe de contribuições 
para a pesquisa agropecuária nacional, 
buscando viabilizar soluções de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação para a 
sustentabilidade da agricultura, em 
benefício da sociedade brasileira. O site 
permite acesso às pesquisas e 
descobertas da empresa em diversas 
áreas por meio de links disponíveis em 
seu menu superior e no menu localizado 
à esquerda do site.

FAPs – Fundações e Entidades de 
Amparo à Pesquisa FAPESP/SP
http://www.fapesp.br 

 A Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo é uma das 
principais agências de fomento à 
pesquisa científica e tecnológica do País, 
ligada à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia do 
Governo do Estado de São Paulo. A 
página principal disponibiliza um índice 
de conteúdos em sua parte superior, no 
qual é possível acessar informações úteis 
sobre a fundação, como por exemplo 
uma biblioteca virtual, Agência de 
Notícias, Indicadores e a Revista 
Pesquisas. 

Fundação Friedrich Ebert/Ildes
http://www.fes.org.br

 A Fundação desenvolve projetos com 
parceiros, especialmente em torno de 
políticas públicas, sendo que os eixos da 
área de trabalho são igualdade entre os 
gêneros e racial, direitos da juventude e 
à comunicação. O menu esquerdo da 
página permite acessar os projetos da 
fundação ordenados em três eixos: 
Política Internacional, Mundo do 
Trabalho e Inclusão Social.

Fundação João Pinheiro
http://www.fjp.gov.br

 Órgão oficial de estatística de Minas 
Gerais, a Fundação João Pinheiro é uma 
instituição pública vinculada à Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão. 
Atua nas áreas de ensino e pesquisa em 
administração pública, avaliação de 
políticas públicas e na produção de 
indicadores estatísticos, econômicos, 
demográficos e sociais. A FJP presta 
serviços aos governos estaduais e 
federal, prefeituras, câmaras municipais, 
organismos nacionais e internacionais, 
universidades, empresas privadas e 
entidades representativas de diversos 
segmentos sociais. No menu localizado 
à direita do site, é possível acessar 
Análises Econômicas, Indicadores 
Sociais, Análises Demográficas, 
Anuários e Informações Sobre 
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Saneamento. Na página principal do 
site, também encontram-se disponíveis 
links para o Centro de Estatísticas e 
Informações, Centro de Estudos de 
Políticas Públicas Paulo Camilo de 
Oliveira Penna, Centro de Pesquisas 
Aplicadas e para a Escola de Governo 
Professor Paulo Neves Carvalho.  

Gestão Local
http://www.web-brazil.com/
gestaolocal/rede.html 

 A Rede de Bancos de Dados sobre 
Gestão Local objetiva facilitar o acesso 
aos diversos bancos de dados que 
contêm informações sobre práticas de 
gestão local. Este site traz uma lista de 
endereços de entidades que tratam 
deste tema, basta clicar em 
Participantes.

IBICT – Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia
http://www.ibict.br 
 
 O IBICT é um centro nacional de 

pesquisa, intercâmbio científico, 
formação, treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal científico 
que desenvolve sistemas de informação 
e comunicação que contribuam  
para o avanço da ciência.

A página disponibiliza, em seu menu 
principal localizado à esquerda, o 
acesso a Produtos e Serviços, 
Programas, informações sobre Ensino e 
Pesquisa e Cooperação Técnico-
Científica. 

IPEN – Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares
http://www.ipen.br

 Localizado na Universidade de São 
Paulo, associado ao programa de pós-
graduação, encontra-se no site 
informações sobre cursos na área de 
atividade nuclear, Centros de Pesquisa  
e notícias.

IPT – Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de   
São Paulo
http://www.ipt.br

 O IPT é um instituto vinculado à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo. No link Soluções 
Tecnológicas, localizado no menu à 
esquerda do site, é possível acessar 
soluções desenvolvidas pelo instituto 
em diversas áreas como Cidades, 
Construção Civil e Edificações, 
Energia, Importação e Exportação, 

Indústria, Madeira, Papel e Celulose, 
Meio Ambiente, Metalurgia e 
Siderurgia, Metrologia e Sistema de 
Medição, Micro e Pequena Empresa, 
Mineração, Petróleo e Gás, Saúde, 
Segurança, Setor Público e 
Transportes. 

Observatório das Metrópoles
http://www.
observatoriodasmetropoles.net/#

 É possível no menu principal acessar 
Linhas de Pesquisa, divididas em 
quatro grupos: Metropolização, 
dinâmicas intrametropolitanas e o 
Território Nacional, Dimensão 
sócioespacial da Exclusão/
Integração nas metrópoles: 
reprodução das desigualdades e 
impactos na sociabilidade urbana, 
Governança Urbana, Cidadania e 
Gestão das Metrópoles e 
Monitoramento da realidade 
metropolitana e desenvolvimento 
institucional.  O menu também 
possibilita acessar Produções 
Acadêmicas (Artigos, Resenhas, 
Produtos e Relatórios e Teses, 
Dissertações e Monografias, e 
Publicações (Livros, Cadernos 
Metrópole, Revista e-Metrópolis e 
Coleção Conjuntura Urbana).
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PNUD – Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento
http://www.pnud.org.br 

 As informações estão subdivididas de 
acordo com seus nove eixos de ação: 
pobreza e desigualdade, meio 
ambiente, raça, educação e cultura, 
saneamento, segurança e justiça, 
administração pública, cidadania e energia. 
É possível também acessar, no menu 
localizado à esquerda, dados do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH).

Portal Brasileiro de Comércio Exterior
http://www.comexbrasil.gov.br/

 Esse Portal foi criado pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior para dar suporte às empresas 
exportadoras. O menu principal, 
localizado na parte superior, permite 
acessar informações sobre exportações, 
importações, Legislação, Acordos e 
Estatísticas, no qual é possível acessar 
dicas sobre procedimentos 
administrativos, crédito, programas, 
entidades de suporte ao exportador, 
acordos comerciais, logística, tarifas e 
normas de vários países, barreiras não 
alfandegárias, legislação, links 
internacionais para oportunidades de 
negócios, mercados e produtos. 

PÓLIS – Instituto de Estudos, Formação 
e Assessoria em Políticas Sociais
http://www.polis.org.br 

 O Pólis é uma organização   
não-governamental que atua no campo  
das políticas públicas e do 
desenvolvimento local.
Na parte superior do site,  encontra-se um 
menu que permite acesso a informações 
do instituto, como o Fórum, Redes e 
Conselhos, Cursos, Eventos e 
Seminários, Publicações, Artigos, 
Arquivos para Download e o Boletim 
DICAS – Ideias para a Ação Municipal, 
dividido em quatro temáticas: Governo e 
Sociedade, Desenvolvimento Urbano, 
Desenvolvimento Social e Ação 
Administrativa.
À direita, encontramos um importante 
menu com as Temáticas e Projetos 
desenvolvidos pelo Instituto, de grande 
interesse para a gestão municipal.   

Prossiga – Programa de Informação 
para Gestão de Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia
http://prossiga.ibict.br/

 Tem por objetivo promover a criação e o 
uso de serviços de informação na Internet 
voltados para as áreas prioritárias do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, assim 
como estimular o uso de veículos 
eletrônicos de comunicação pelas 
comunidades dessas áreas. À esquerda da 
página, é possível acessar os Serviços 
desenvolvidos pelo programa, como:  
Bibliotecas Virtuais, Eventos, Fomento 
à Pesquisa, Instituições, Mercado de 
Trabalho e Portais Temáticos. 

Universidades Brasileiras
http://www.lite.fae.unicamp.br/grupos/
links/linkuni.htm

 Endereço que indica links para várias 
universidades brasileiras por região do 
País, separados por regiões Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 

ABONG – Associação Brasileira de 
Organizações Não-Governamentais
http://www.abong.org.br 

 A página dispõe de um menu principal 
no qual é possível acessar informações 
sobre a Associação pelo link Quem 
Somos, o mesmo menu possibilita o 
acesso a Lutas e Ações, Notas Públicas, 
ONGs no Brasil e Biblioteca. Na página 
inicial, também é possível acessar as  
ONGs associadas por meio de uma caixa 
localizada à direita que possibilita a busca 
das organizações.
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DIRETÓRIO NACIONAL DO PT
www.pt.org.br

Canal da TV PT no Youtube (Vídeos)
http://www.youtube.com/tvptbrasil

Canal de Rádio do PT 
http://soundcloud.com/ptbrasil

EM BRASÍLIA:
Setor Comercial Sul,  Quadra 2, 
Bloco C, 256 – Edifício Toufic
CEP 70302-000  – Brasília/DF 
Tel.: (61) 3213 - 1313 / 1315 
Fax: (61) 3213-1318
 
EM SãO PAULO:
Rua Silveira Martins, 132 - Centro 
CEP 01019-000 – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 3243 -1313  

FUNDAçãO PERSEU ABRAMO
www.fpabramo.org.br
Rua Francisco Cruz, 234 – Vila Mariana 
CEP 04117-091 – São Paulo/SP
Tel.: (11) 5571-4299

REVISTA TEORIA & DEBATE
http://www.teoriaedebate.org.br/

ESCOLA NACIONAL DE FORMAçãO 
DO PT
www.enfpt.org.br

DIRETÓRIOS ESTADUAIS DO PT

ACRE 
Rua Grêmio Atlético Sampaio, 41
José Augusto
CEP 69909-040 – Rio Branco/AC 
Tel.: (68) 3223-6485    
http://www.ptac.org.br

ALAGOAS 
R. General Hermes, 406 – Cambona
CEP 57020-270 – Maceió/AL
Tel.: (82) 3221-5788   
http://www.ptalagoas.org.br/

AMAPÁ 
Av. Procópio Rola, 480 – Centro 
CEP 68906-010 – Macapá/AP 
Tel.:  (96) 3225-1303  

AMAzONAS 
Av. Constantino Neri, 714 – Centro 
CEP 69010-160 – Manaus/AM 
Tel.: (92) 3233-2549
Fax: (92) 3877-0768

BAHIA 
Rua Ilhéus nº 214 – Bairro Rio Vermelho
CEP 41940-570 – Salvador/BA 
Tel.: (71) 3322-8500   
http://www.ptbahia.org.br

CEARÁ 
Avenida da Universidade Benfica, 2189 – 

Benfica
CEP 60020-181 – Fortaleza/CE 
Tel.: (85) 3454-1313   
http://www.ptceara.org.br

DISTRITO FEDERAL 
SDS Venâncio IV – Bloco Q –Loja 34 – Térreo  
– Plano Piloto
CEP 70392-901 – Brasília/ DF 
Tel.:  (61) 3225-5103   
http://www.ptdf.com.br/

ESPÍRITO SANTO 
Nascimento 
Rua Imaculada Conceição, 32 – Centro
CEP 29018-100 – Vitória/ES 
Tel.:  (27) 3223-3455   
http://www.ptes.com.br/

GOIÁS 
Rua 83 F, Quadra F 21, Lote 2 – St. SUL 
CEP 74083-240 – Goiânia/GO 
Tel.:  (62) 3218-6455    
http://www.ptgoias.org.br

MARANHãO 
Rua Acapuz, Qd D, Casa 26 – Jardim 
Renascença
CEP 65075-020 – São Luiz/MA 
Tel.:  (98) 3221-1842   
http://www.ptma.org.br

MATO GROSSO 
Rua Alberto Velho Moreira, 66 – 
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Bandeirantes
CEP 78015-810 – Cuiabá/MT 
Tel.: (65) 3622-0086   
http://www.ptmt.com.br

MATO GROSSO DO SUL 
Rua Antônio Vieira, 263 – Jardim Bela Vista
CEP 79003-071 – Campo Grande/MS 
Tel.:  (67) 3349-3955   
http://www.ptms.com.br

MINAS GERAIS 
Rua Bernardo Guimarães, 3087 – Barro 
Preto
CEP 30140-083 – Belo Horizonte/MG 
Tel.: (31) 3115-7613   
http://www.ptmg.org.br

PARÁ 
Rua Gaspar Viana, 206 – Altos – Campina
CEP 66010-060 – Belém/PA 
Tel.:  (91) 3241-2713   
http://www.pt-para.org.br

PARAÍBA 
Avenida Coremas, 709 – Centro
CEP 58013-430 – João Pessoa/PB 
Tel.:  (83) 3513-7343   
http://www.ptpb.org.br

PARANÁ 
Alameda Princesa Isabel, 160 – São 
Francisco
CEP 80410-110 – Curitiba/PR 

Tel.: (41) 2103-1313   
http://www.pt-pr.org.br

PERNAMBUCO 
Rua Gouveia de Barros, 124 – Santo Amaro 
CEP 50010-030 – Recife/PE 
Tel.:  (81) 3038-1007   
http://www.ptpe.org.br/

PIAUÍ 
Rua Area Leão, 860 – Centro Norte 
CEP 64000-310 – Teresina/PI 
Tel.: (86) 3223-0019    
http://www.ptpiaui.org.br

RIO DE JANEIRO 
Rua do Carmo, 38 - 3º andar - Centro 
CEP 20011-020 – Rio de Janeiro/RJ 
Tel.: (21) 2232 - 2322  / 6292
(21) 3031 - 0580   
http://www.ptrj.org.br

RIO GRANDE DO NORTE 
Rua Olinto Meira, 1045 – térreo 
Barro Vermelho 
CEP 59030-180 – Natal/RN, 
Endereço eletrônico: pt13.rn@gmail.com  
Tel.: (84) 3201-1304 / 2274

RIO GRANDE DO SUL 
Rua Ramiro Barcelos, 330 – Floresta
CEP 90035-000 – Porto Alegre/RS 
Tel.:  (51) 3284-8900   
http://www.ptrs.org.br

RONDÔNIA 
Av. Calama, 895 – Centro
CEP 76801-309 – Porto Velho/RO
Tel.: (69) 3224-5906  / 5926  
http://www.ptrondonia.org.br

RORAIMA 
Av. Benjamim Constant, 2526 – São Vicente
CEP 69303-090 – Boa Vista/RR 
Tel.: (95) 3623-3318    
http://www.ptrr.org.br

SANTA CATARINA 
Avenida Mauro Ramos 403 – Centro
CEP 88020-300 – Florianópolis /SC   
Fone:  (48) 3028-6313   
http://www.ptsc.org.br

SãO PAULO 
Rua Abolição, 297 – Bela Vista 
CEP 01319-010 – São Paulo/SP  
Tel.: (11) 2103-1313, (11) 2103.1379 
http://www.pt-sp.org.br

SERGIPE 
Av. Gonçalo Prado, 972 – Centro 
CEP 49015-230 – Aracaju/SE 
Tel.: (79) 3214-2692  

TOCANTINS 
Qd. 104 Norte – Av. LO 02 Lote 38, s/n – 
Centro
CEP 77000-000 – Palmas/TO 
Tel.:  (63) 3213-1425   
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Presidência Nacional
presidencia@pt.org.br

Secretaria Geral Nacional
sgn@pt.org.br

Secretaria Nacional de Finanças e 
Planejamento
financ@pt.org.br

Secretaria Nacional de Organização
sorg@pt.org.br

Secretaria Nacional de Comunicação
redacaoptbrasil@gmail.com

Secretaria Nacional de Movimentos 
Populares
snmp@pt.org.br

Secretaria Nacional de Relações 
Internacionais
sri@pt.org.br

Secretaria Nacional de Formação 
Política
formacao@pt.org.br

Secretaria Nacional de Mobilização
mobiliza@pt.org.br

Secretaria Nacional de Assuntos
Institucionais
snai@pt.org.br

Secretaria Nacional de Mulheres

mulheres@pt.org.br

Secretaria Nacional de Combate ao 
Racismo
combateracismo@pt.org.br

Secretaria Nacional de Meio Ambiente
smad@pt.org.br

Secretaria Nacional de Juventude
juventude@pt.org.br

Secretaria Nacional de Cultura
cultura@pt.org.br

Secretaria Nacional Sindical
sindical@pt.org.br

Secretaria Agrária Nacional
agraria@pt.org.br

Secretaria Nacional de Meio Ambiente
smad@pt.org.br 

Assessoria Jurídica
juridico@pt.org.br

Fale conosco



150

Publicações da Escola Nacional de Formação do PT

Jornada Nacional de Formação
Caderno Módulo 1
Conhecer o que foi feito para melhor prosseguir

Caderno Módulo 2
Governando sem medo de ser feliz

Caderno Módulo 3
Semeando o Brasil que queremos

Encarte
O Brasil segue mudando

Jornada Nacional Feminismo e a Organização    
das Mulheres Petistas
Caderno Feminismo e Organização das Mulheres Petistas

Jornada Nacional de Formação para o Combate ao Racismo
Caderno da Jornada de Formação para o Combate ao Racismo

Curso para filiadas e filiados novos
Bem vinda, bem vindo ao PT!

Curso para prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras do PT
O Modo Petista de Governar e de Atuação Parlamentar

Cursos on line disponíveis no portal da Escola
www.enfpt.org.br – acesso exclusivo à filiadas e filiados
Jornada Nacional de Formação
Jornada Nacional Feminismo e a Organização das Mulheres Petistas
Jornada Nacional de Formação para o Combate ao Racismo
Curso para Candidatas e Candidatos do PT às eleições de 2012
Curso para filiadas e filiados novos – Bem Vinda, Bem vindo ao PT!
O Modo Petista de Governar e de Atuação Parlamentar

Publicações
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www.fpabramo.org.br

www.enfpt.org.br

www.pt.org.br


