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• Cidadão - indivíduo que é capaz de 
conhecer, entender e reivindicar seus 
direitos, "aquele que atua como 
protagonista com a sua comunidade por 
meio do diálogo e não do monólogo, do 
interesse comum e não do individual, da 
res publica (coisa pública) e não da res 
privacta (coisa privada)" (TENÓRIO, 2008, 
p. 25).  

• Na Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 1789, já se continha o 
seguinte enunciado: "A sociedade tem o 
direito de pedir conta a todo agente 
público de sua administração".  

CIDADANIA .... 



Deveres do cidadão 
 
Votar para escolher os governantes; 
Cumprir as leis; 
Educar e proteger seus semelhantes; 
Proteger a natureza; 
Proteger o patrimônio público e social 
do País. 
 

Direitos do cidadão 
Direito à saúde, educação, moradia, 
trabalho, previdência social, lazer, entre 
outros; 
O cidadão é livre para escrever e dizer o 
que pensa, mas precisa assinar o que disse 
e escreveu; 
Todos são respeitados na sua fé, no seu 
pensamento e na sua ação na cidade; 
O cidadão é livre para praticar qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, mas a lei 
pode pedir estudo e diploma para isso; 
 

Direitos e Deveres do  Cidadão 



 

• CIDADANIA X SOCIEDADE 

 

• DEMOCRACIA X CIDADANIA 



DESENVOLVIMENTO   

• MODELO DESENVOLVIMENTISTA E 
SUSTENTÁVEL  DEPENDE DO 
MODELO ORGANIZACIONAL DA 
NAÇÃO  
– ORGANIZAÇÃO GEO-POLÍTICA 

– MODELO ECONOMICO DE ESTADO 

– MODELOS DE TRIBUTAÇÃO  

– MODELO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

 

 



CRESCIMENTO & 
DESENVOLVIMENTO 
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• FEDERAÇÃO (UNIÃO, ESTADOS E 
MUNICÍPIOS – DF ) 

• SOCIAL-DEMOCRACIA – (ENTRE O 
LIBERAL E O SOCIAL  

•  MODELO TRIBUTAÇÃO COMPLEXO 

• FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
POLÍTICO  E TÉCNICO  



REQUISITOS DE UM SISTEMA 
TRIBUTÁRIO TENDENTE A PERENIDADE 

• Compatibilidade com as Estruturas Econômicas 

• Estímulo ao desenvolvimento   

• Compatibilidade com as ideias morais 

•  SIMPLICIDADE  

• ELIMINAÇÃO DAS REGRESSIVIDADES  

• Não ter efeito confiscatório  

• Elasticidade 



 

 

 

 

 

 

 

Renda e capital 

 

Dinâmica da relação capital/trabalho 

 

Estrutura da desigualdade 

 

Regular o capital no século XXI 

 



Imposto de Renda 
25% 

IPI 
4% 

IOF 
2% 

Impostos sobre o Comércio 
Exterior 

3% 
Taxas Federais 

1% 

Cota-Parte Ad Fr. Ren. Mar. 
Mercante 

Contrib. Custeio 
Pensões Militares 

ITR 

Seguridade Social 
53% 

Demais 
12% 

RECEITA TRIBUTÁRIA – 2014 -BRASIL 





NA DESPESA 

• BRASIL –  

• GASTA  

• NÃO INVESTE 

• PAGA MUITO JUROS 

 





Não há motivo algum para acreditar 

que o crescimento tende a se 

equilibrar de forma automática. 

Demoramos muito tempo para 

recolocar a questão da 

desigualdade no centro da análise 

econômica...” PIKETTY – p. 23.  



• - O Desenvolvimento nacional é compatível ou 
se confronta com o proposto no “Consenso de 
Washington” que prega o equilíbrio pela 
redução da despesa?  

• - Eficiência do Estado está relacionada 
necessariamente com redução do Estado, 
migando para um modelo mais próximo do 
liberal? 

 



DESENVOLVIMENTO  

• É OBTIDO A PARTIR DE UM PACTO DE TODOS  

• COMPROMISSO TÉCNICO E POLÍTICO 

• VONTADE PÚBLICA E PRIVADA 

• MODELOS FAVORÁVEIS 

• GANHOS DE EFICIÊNCIA 

• CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 



CORRUPÇÃO DESTROE QUALQUER MODELO DE  

      DESENVOLVIMENTO 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.guiaararas.com.br/guia/imagens/conteudo/materias/imagens_wide/editorias/thumbs3/mao_dinheiro01_w.jpg&imgrefurl=http://www.guiaararas.com.br/materia.htm?serial=151005700&usg=__HsEEx_iEQVrzKbFXuql3ZhRlHtY=&h=230&w=410&sz=66&hl=pt-BR&start=7&sig2=Z4vXk3f1BK3weOMFXQalBg&zoom=1&tbnid=qLZHh9VbFT8uVM:&tbnh=70&tbnw=125&ei=7bWkUcbkNe6p0AHCjICwBQ&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDkQrQMwBg
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.blogbahiageral.com.br/site/wp-content/uploads/2012/03/Reportagem_da_TV_Globo_denuncia_tentativa_de_fraude_e_corrup%C3%A7ao_em_licita%C3%A7%C3%B5es_de_hospital.jpg&imgrefurl=http://www.blogbahiageral.com.br/site/geral/saude/2012/03/punicoes-rigorosas-para-os-corruptos-exige-o-diretor-do-hospital-que-colaborou-com-reportagem-de-tv-que-demonstrou-corrupcao-em-licitacoes&usg=___RHk0Xe_FRJwd6ZcUXY_5O-21W4=&h=359&w=480&sz=27&hl=pt-BR&start=2&sig2=2pExG_XSHU5166ICw3lcGg&zoom=1&tbnid=y3yFsvnbmcUv0M:&tbnh=96&tbnw=129&ei=c7akUeq2DI2I0QGAp4HYDQ&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC8QrQMwAQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-i3aJrnMxQYI/UWRCFj0yL5I/AAAAAAAA298/mdMrP6VpL7c/s1600/-corrup.jpg&imgrefurl=http://zecarlosborges.blogspot.com/2013/04/ministerio-publico-e-policia-federal.html&usg=__-QH0uoxEwu1m3o35tyAjy2wH3kc=&h=504&w=1039&sz=305&hl=pt-BR&start=46&sig2=XQZ0KFjODYIqKJYlZ30I9w&zoom=1&tbnid=XR7m7xAlCYOjVM:&tbnh=73&tbnw=150&ei=HbekUZ7KNu7y0wGD-YHAAg&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDcQrQMwBTgo


 

dos esperados. Compreende um sistema de 

ordenamento legal e administrativo destinado a 

constranger o administrador a respeitar o 

planejamento e as limitações legais traçadas 

anteriormente pelos órgãos institucionais.  

Adão Craven 

O  QUE  É  CONTROLE 
 

Controlar,  significa 

vigiar, comparando 

resultados obtidos 

com as respectivas 

ordens expedidas 

e  com  os  resulta- 



CONTROLE INSTITUCIONAL – PODER LEGISLATIVO 

 

 

 

CONTROLE INSTITUCIONAL – TRIBUNAL DE CONTAS 

 

 

 

CONTROLE SOCIAL - .... 

 



CONTAS DE GOVERNO  

 

                  X  

 

CONTAS DE GESTÃO 



•  o avanço do Controle social - controle exercido pela sociedade 
na fiscalização das ações do Estado e  de seus membros sobre 
as condutas dos agentes públicos. 

• Participação nas decisões das Politicas Públicas - fenômeno 
político que pressupõe uma ampliação da estrutura de poder 
da gestão pública com a inclusão de cidadãos atuando como 
sujeitos políticos capazes de orientar e fiscalizar a ação do 
Estado. 

O que precisamos fomentar ? 



• Portais da Transparência: web sites que contém as informações 
relativas às finanças públicas das instituições;  

•  Conselhos Municipais: os conselhos, das mais diversas áreas da 
administração, são importantes institutos de participação, onde a 
sociedade civil integra-se ao conselho para fiscalizar a atuação e 
delinear as linhas de trabalho daquela área. Destaca-se o Conselho 
do FUNDEB, Conselho de Saúde, Conselho do Idoso, entre outros; 

•  Audiências Públicas: definidas e exigidas por leis, as audiências 
públicas são reuniões nas quais a sociedade é convidada a debater 
sobre determinado assunto, quer seja para uma definição futura, 
quer seja para a fiscalização de determinada atividade; 

•  Conferências: as conferências também são institutos em que a 
sociedade é convidada a debater determinada política pública, 
opinando sobre a condução daquela determinada atividade; 

• Lei de Acesso a Informação –LAI. 

COTROLE SOCIAL 



• Art. 1º O art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 48. Parágrafo único. A transparência será assegurada 
também mediante:  

• I – incentivo à participação popular e realização de 
audiências públicas, durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos;  

•  II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento 
da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público;” 
(grifo nosso). 

O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA 



 

• A Lei 12.527 representa uma mudança de 
paradigma em matéria de transparência pública, 
pois estabelece que o acesso é a regra e o sigilo, a 
exceção.  

• Qualquer cidadão poderá solicitar acesso às 
informações públicas, ou seja, àquelas não 
classificadas como sigilosas, conforme 
procedimento que observará as regras, prazos, 
instrumentos de controle e recursos previstos. 

O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA 



A transparência pública e o acesso à  

informação e dados públicos na legislação brasileira 

Arts.5º, XXXIII; 37, §3º, 

II; 216, §2º/CF – Lei de 

Acesso a Informação 

(Lei nº 12.527/11) 

Art.74, §2º/CF – 

denunciar 

irregularidade perante 

o TCU 

Art.5º, LXXIII/CF – 

Ação popular 

Art.5º, XXIV/CF – 

Direito de petição e 

certidões em 

repartições públicas 

Art.41, §1º/Lei nº 

8.666/93 – 

impugnação de editais 

por irregularidades 

Lei nº 9.074/95, art.33 – 

participação dos usuários 

na fiscalização  das 

concessões e permissões 

Lei Complementar nº 101/2000, art.48 – divulgação em 

tempo real e na internet , informações detalhadas sobre a 

execução orçamentária e financeira da União, estados, 

DF e municípios (LC nº 131/09) – até maio de 2013 – os 

municípios com menos de 50 mil habitantes 



 
Ciclo virtuoso ou vicioso 

CONTROLE 

 EFICIÊNTE 

 

SOCIEDADE  

(SABENDO ESCOLHER)  

BOA GESTÃO 

BOAS LEIS 



 

 

 

 

 

  

Quem sabe faz a hora ... 

... não espera acontecer 

   



Facebook: Delano Câmara 

delanocamara@gmail.com 

(86) 9.9350-3966 
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