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Apresentação

A atual composição da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão tem dado seguimento ao compromisso assumido de 
garantir a transparência e a eficiência na tutela das políticas públicas empreendendo esforços para fortalecer a atuação 
temática dos membros do MPF na defesa dos direitos sociais, assegurando à sociedade instrumentos que possibilitem 
o controle eficaz da correta aplicação dos recursos públicos.

Em um Estado Democrático de Direito, em que os direitos fundamentais da pessoa humana e a soberania popular 
estão garantidos, não cabe, ou não deveria caber, qualquer procedimento que vise ao desvio de interesse do que é do 
povo. A cidadania pode se manifestar de diferentes formas, sendo uma delas a participação social para a construção de 
uma sociedade mais justa, em que o abuso decorrente de qualquer parte, gestores, administradores ou beneficiários, 
deve ser identificado e levado ao conhecimento de todos, para o devido freio e ação de controle. Para isso, é preciso ficar 
atento aos problemas do dia a dia que envolvem interesses da população e contribuir para as soluções. 

No ano em que comemoramos os 30 anos da Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã, que 
estabeleceu a descentralização e a participação popular como marcos no processo de elaboração das políticas públicas, 
particularmente nos campos das políticas sociais e urbanas, nada mais simbólico do que a elaboração da Cartilha Cidadão 
em Ação, que tem por objetivo estimular e capacitar os cidadãos a realizarem, de forma permanente e qualificada, a defesa 
de direitos e o controle social das políticas públicas, reafirmando o papel do controle social como instrumento imprescindível 
ao controle institucional realizado pelos órgãos fiscalizadores dos recursos públicos. Seu exercício é fundamental, uma 
vez que contribui para a boa e correta aplicação dos recursos públicos, fazendo, assim, com que os anseios da sociedade 
sejam atendidos de forma eficiente.

Nesse sentido, ao consultar a Cartilha Cidadão em Ação, você vai saber, passo a passo, como indicar pessoas que não 
deveriam estar recebendo o benefício do Bolsa Família ou acompanhar o andamento de obras de creches, por meio do acesso 
aos sistemas de transparência do Programa Bolsa Família, aos Portais da Transparência Municipais e ao Sistema Integrado 
de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade e ao Programa Seguro Defeso.

Além disso, ao final, a título exemplificativo, a Cartilha Cidadão em Ação elenca uma lista de aplicativos para celular 
(Android e IOS) que podem ajudar no controle e na fiscalização das ações governamentais. São ferramentas úteis nas 
mãos dos cidadãos, pois facilitam o acesso a informações, o monitoramento de obras públicas e o registro de reivindica-
ções ou de denúncias.

 Participe dessa iniciativa!

 Seja um Cidadão em Ação!

Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão
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Esclarecimentos Gerais
Você sabia que qualquer pessoa pode fiscalizar o uso de dinheiro público 

e a execução de políticas e programas governamentais?

Quando é feito pela própria sociedade, o controle é muito eficaz e representa 
uma autêntica expressão de cidadania e participação social.

Sim. Quem preferir, pode registrar a denúncia pessoalmente em 
qualquer sede do MPF no país. Para consultar o endereço das unidades, 
basta acessar http://apps.mpf.mp.br/apex/f?p=105:3:::NO:RP::.

A denúncia pode ser feita pessoalmente?

Basta acessar a Sala de Atendimento ao Cidadão na internet, no 
endereço http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac. É possível usar o 
aplicativo MPF SERVIÇOS para celular, disponível para IOS e Android.

O que fazer para apresentar 
uma denúncia ao MPF?

Qualquer irregularidade que envolva órgãos federais ou a aplicação 
de recursos federais deve ser denunciada ao Ministério Público 
Federal, que irá investigar os fatos e tomar as devidas providências.

O que fazer se você perceber alguma 
irregularidade no uso de dinheiro público ou na 

execução de ações governamentais?

Importante

Quanto mais informações e provas você juntar à sua denúncia, mais chance de êxito ela terá.
É fácil perceber se sua denúncia tem conteúdo suficiente para ser aceita. 

Toda representação deve responder a duas perguntas essenciais:

O que está errado? O que prova o erro?

Descreva de forma simples a situação 
que você acredita estar errada.

Os fatos precisam ser provados. Então, busque juntar 
elementos que comprovem o que você descreveu como 

errado. Podem ser fotos, documentos, contracheques 
na internet, postagens em redes sociais etc.

Vale destacar que a denúncia ou representação é um ato sério, que vai envolver muitos 
procedimentos e pessoas do MPF. Fazer uma denúncia pede responsabilidade e comprometimento.

Confira na cartilha exemplos concretos de 
como comprovar denúncias em cada caso.

Todas as informações repassadas 
serão investigadas pelo MPF.

Percebeu como sua colaboração é importante?

Mostre que você é um agente atuante na 
sociedade. Seja um Cidadão em Ação!
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Bolsa Família
Como se tornar um Cidadão em Ação em relação ao Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal mantém uma relação de todos os beneficiados com o Bolsa Família, disponível para acesso 
público em seu endereço eletrônico. A lista é dividida por municípios, de modo que você pode identificar todos aqueles 
que se beneficiam do programa em sua cidade.
Qual a importância de ajudar

Ao indicar pessoas que não deveriam estar recebendo o Bolsa Família, você vai contribuir para que o dinheiro público 
não falte para aqueles que realmente precisam do programa. Lembrando que o Bolsa Família é destinado para pessoas 
em situação de pobreza e de extrema pobreza, ou seja, para aqueles indivíduos mais vulneráveis, a fim de garantir uma 
renda mínima que os ajude a superar essa realidade.

Família, para a Lei do Bolsa Família, é aquela composta por pessoas que, além de possuírem laços de parentesco ou 
de afinidade, vivem sob o mesmo teto e contribuem para o sustento do grupo.

São consideradas extremamente pobres aquelas famílias com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa. Por outro 
lado, são tidas como famílias pobres aquelas que têm renda mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00 por pessoa e que tenham 
em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. 

Em resumo, uma família que tenha renda superior a R$ 170,00 por pessoa (descontados os ganhos concedidos por 
programas oficiais de transferência de renda), caso esteja na lista dos beneficiados com o Bolsa Família, poderá estar 
recebendo o programa de forma irregular. Denuncie para que o MPF possa investigar.
Como você pode ajudar

Ajudar é fácil e muito eficaz. Informe ao Ministério Público Federal os dados de determinada pessoa que não teria 
direito a receber os benefícios do programa.
Acesso

Veja como é fácil acessar o sistema: 

1º Passo    Acesse o site: https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/beneficio/04.01.00-00_00.asp.

O endereço citado também pode ser encontrado mediante pesquisa em sites de buscas de sua escolha.
Para tanto, basta digitar “consulta pública bolsa família” no campo de pesquisa:

(Buscador 1)  (Buscador 2)
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2º Passo     Ao acessar o site, você verá a página principal abaixo:

Para ter acesso às 
listas das pessoas que 
recebem o benefício 

no seu município, 
clique em “Consulta 

benefícios por 
município”

3º Passo     Após a escolha do tipo de consulta, uma nova janela se abrirá.

Nela você deve preencher os dados com o município que você deseja consultar.
.

1  Escolha primeira mente o estado em “UF”.

2  Depois, a cidade que pretende pesquisar em “município.”

3  Ao final, indique o mês que você quer obter. 

 

1 2 3
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4º Passo     Em nosso exemplo,  escolhemos o município de Barra de Santana/PB e o mês de abril de 2018.

Clicando em consultar, você verá o resultado de sua busca. No nosso exemplo, o arquivo gerado encontrou 1.232 
famílias atendidas pelo Bolsa Família, em abril de 2018, no município de Barra de Santana/PB.

 

Clique na seta    para baixar o 
arquivo e começar a consultá-lo.

5º Passo     

O arquivo baixado provavelmente virá no formato “.zip” e com um nome de catálogo. Não se assuste, há diversos 
programas gratuitos na internet que são capazes de abri-lo, basta procurar por “extrator de arquivo zip” no buscador 
de sua preferência e baixar aquele que lhe agrade.
No nosso exemplo, o arquivo baixado recebeu o nome “A18.PB.I2501575”: 
A lista que queremos está dentro desse arquivo. Abra-o e você terá acesso total à listagem de todos os beneficiários 
do Bolsa Família, naquele mês e naquele município que você escolheu consultar, com nome completo e data de 
nascimento de cada um dos favorecidos.
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Informações relevantes que você pode repassar
Como Cidadão em Ação, você pode informar ao Ministério Público Federal os dados de uma pessoa que não teria 

direito a receber os benefícios do programa.

Nada melhor que alguém da própria cidade para saber se a pessoa é realmente necessitada e se se encontra em 
situação de pobreza ou de extrema pobreza.

O que deve constar da sua denúncia
Quando for apresentar uma denúncia ou representação ao MPF, você deve responder às seguintes perguntas: 

Descreva o que você acredita estar errado com o 
pagamento daquele benefício àquela pessoa.O que está errado?

Os fatos denunciados precisam ser provados. Você deve 
juntar elementos que comprovem o que você está narrando 
(contracheques na internet, fotos em redes sociais, ou 
qualquer outro indício para mostrar que a pessoa tem renda 
familiar superior e não deveria receber o Bolsa Família).

O que prova o erro?

Caso você saiba que determinada pessoa não deveria estar recebendo o Bolsa Família, tente explicar o motivo, indi-
cando, por exemplo, que ela possui emprego bem remunerado (citando qual) ou é cônjuge/companheiro(a)/dependente 
de alguma pessoa com condições econômicas acima daquelas a quem o programa é destinado (indivíduos em situação 
de pobreza ou extrema pobreza).

O objetivo é demonstrar que a renda por pessoa daquela família supera R$ 85,00 (benefício básico para condição 
de extrema pobreza) ou R$ 170,00 (benefícios para famílias em situação de pobreza).

Pronto! 
Agora você já sabe como utilizar o sistema de consulta aos beneficiados com o Bolsa Família para auxiliar na investi-

gação do Ministério Público Federal.

As informações por você repassadas são muito importantes e serão devidamente analisadas pelo MPF.

Seja a voz do seu município e ajude a garantir o correto emprego das verbas públicas. 
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Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
O Cadastro

O Conselho Nacional de Justiça mantém um cadastro on-line com dados de todos aqueles que foram condenados, 
civilmente, por ato de improbidade administrativa.

As informações disponibilizadas são públicas e contêm detalhes como a natureza do ato de improbidade (se causou 
dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação dos princípios administrativos), bem como se a pessoa condenada está 
com os direitos políticos suspensos e até quando vai essa suspensão.

Conhecendo a existência desse portal e sabendo como utilizá-lo, você poderá consultar os agentes políticos de sua 
cidade. Além disso, em tempo de eleições, você saberá se os candidatos que pedem o seu voto já sofreram – ou não – 
uma condenação por ato de improbidade administrativa. Quanto mais informações você tiver, melhor.

Denuncie ao Ministério Público
Saber utilizar o portal é útil não só para o período eleitoral. Entre as sanções por ato de improbidade administrativa, estão:

a) a perda da função pública exercida; e
b) a suspensão dos direitos políticos.

Caso você descubra que alguém tenha sido condenado à perda da função pública, mas continua exercendo cargo 
público; ou mesmo que uma pessoa que tenha sofrido a pena de suspensão de direitos políticos continue exercendo 
mandato eletivo, você poderá denunciar ao Ministério Público para que as providências devidas sejam tomadas contra ela.

Acesso
O acesso ao portal se dá pelo seguinte endereço:

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

O endereço citado também pode ser encontrado mediante pesquisa em sites de buscas de sua escolha. Para tanto, 
basta digitar “cadastro nacional improbidade” no campo de pesquisa:

(Buscador 1)  (Buscador 2)
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O Portal
Ao acessar o portal, você verá a seguinte tela:

1  Para iniciar sua pesquisa, 
basta digitar o nome no 
campo “Nome da Pessoa”.

2  Após, digite os caracteres 
que aparecem na imagem 
no campo “Digite os 
Caracteres: (*)”.

3  Você não precisa indicar o 
CPF do pesquisado para 
concluir sua pesquisa. 
Inseridos o nome e os 
caracteres especiais, você 
já pode clicar em pesquisar 
(5) para ter acesso às 
informações.

 

1

2

3

O sistema busca condenações em todas as esferas (Federal, Estadual, Superior e Militar). 
Caso a pessoa pesquisada possua condenações por ato de improbidade administrativa, uma lista contendo o(s) even-

tual(is) processo(s) será gerada logo abaixo:

Clicando no número do processo, você terá acesso a mais detalhes do caso, como: a) justiça que proferiu a decisão; 
b) data em que a ação foi proposta; c) se houve a pena de inelegibilidade, indicando que ela não poderá concorrer nas 
eleições; d) se o ato de improbidade causou dano ao erário e de quanto foi o prejuízo calculado.

Pronto! 
Agora você já sabe como utilizar o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 

e Inelegibilidade.
As informações por você repassadas são extremamente importantes e serão devidamente analisadas pelo MPF.
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Seguro-Defeso
Como se tornar um Cidadão em Ação em relação ao Seguro-Defeso

A Lei nº 10.779/2003 garante o benefício de um salário mínimo mensal aos pescadores artesanais que exerçam a 
atividade de pesca de forma profissional, ininterrupta, artesanal e em regime de economia familiar.

Somente terá direito ao seguro-desemprego (popularmente chamado de “seguro-defeso”) o segurado especial 
pescador artesanal que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. Ou seja, o 
benefício é destinado apenas para aqueles que realmente vivem da pesca.

Não terá direito ao “seguro-defeso” quem exerce a pesca: a) apenas como lazer; b) de modo ocasional, sem fazer dela 
um meio de vida; c) como uma empresa, ou seja, com a utilização de empregados de forma permanente e de modo que 
torne o exercício da pesca impessoal, na qual o interessado apenas administra a atividade, não sendo, de fato, pescador.

O benefício é pago durante o período em que a pesca é proibida, variando conforme a região e a espécie objeto da 
atividade.

O Portal da Transparência mantém uma relação de todos os pescadores artesanais beneficiados com o seguro-defeso, 
disponível para acesso público em seu endereço eletrônico. A lista é dividida por municípios, de modo que você pode 
identificar todos aqueles que se beneficiam do programa em sua cidade.

Como Cidadão em Ação, você pode informar ao Ministério Público Federal os dados de uma pessoa que não teria 
direito a receber o benefício do programa.

Nada melhor que alguém da própria cidade para saber se a pessoa é realmente um pescador artesanal.

Qual a importância de ajudar?
Ao indicar pessoas que não deveriam estar recebendo o seguro-desemprego destinado a pescadores artesanais 

(“seguro-defeso”), você vai contribuir para que o dinheiro público não falte para aqueles que realmente precisam do pro-
grama. O “seguro-defeso” é destinado a pessoas vulneráveis. O benefício garante aos pescadores artesanais uma renda 
mínima, para que eles possam sustentar suas famílias no período em que a pesca está proibida. 

Denuncie para que o MPF possa investigar. 

Como você pode ajudar
Ajudar é fácil e muito eficaz. Informe ao Ministério Público Federal os dados de determinada pessoa que não teria 

direito a receber os benefícios do programa.
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Acesso
Veja como é fácil acessar o sistema:

1º Passo    Acesse o site: http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios

O endereço citado também pode ser encontrado mediante pesquisa em sites de buscas de sua escolha. Para tanto, 
basta digitar “portal da transparência seguro-defeso estado” no campo de pesquisa:

(Buscador 1)  (Buscador 2)

2º Passo     Ao acessar o site, você verá a página principal abaixo.

1  Para ter acesso à 
pesquisa detalhada, 
clique em “Detalhar 
benefícios ao 
cidadão”.

 

1
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2  Após, para ver a lista 
das pessoas que 
recebem o benefício 
no seu município, 
escolha primeiro o 
“Seguro-defeso” em 
“Tipo de Benefício”. 
Depois escolha o seu 
estado.

3  Em nosso exemplo, 
escolhemos a 
Paraíba.

2

3

3º Passo     

4  Você poderá indicar 
também o município 
que deseja consultar.

5  Para isso, digite o 
nome da cidade no 
campo indicado.

6  Identificado o 
município, clique em 
“Adicionar” e depois 
em “Consultar”..

5

6

4
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7  Em nossa simulação, 
escolhemos a cidade 
de Juazeirinho/PB.

8  Perceba que, na 
tela gerada, temos 
o início da lista com 
os meses em que o 
benefício foi pago 
a pessoas daquele 
município.

78

Por padrão, o sistema filtra os pagamentos pelos meses ocorridos no último ano.

9  Você pode mudar 
isso, excluindo os 
filtros aplicados. 9
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Seguro-Defeso

Clicando em um mês, você tem acesso à lista dos favorecidos naquele período.

4º Passo     

Clicando em “detalhar”, 
ao lado do nome de cada 
um dos beneficiados, uma 
nova página se abre, com o 
extrato de todas as parcelas 
do “seguro-defeso” já pagas 
em favor daquela pessoa. 
Entre as informações que 
são mencionadas, estão 
a indicação da data dos 
pagamentos e do período 
do seguro-defeso a que se 
referem:
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Perceba que o beneficiário recebeu o “seguro-defeso” já neste ano, relativo ao período de junho de 2018. 
É neste ponto que você poderá ajudar o Ministério Público Federal. Compare se aquela pessoa realmente era pes-

cador artesanal no período. Ou seja, se o beneficiário que aparece na lista de fato exercia a atividade de pesca de forma 
profissional, ininterrupta, artesanal e em regime de economia familiar no período.

O que deve constar da sua denúncia
Quando for apresentar uma denúncia ou representação ao MPF, você deve responder às seguintes perguntas:
O que está errado? Descreva o que você acredita estar errado com relação ao pagamento daquele benefício àquela 

pessoa.
O que prova o erro? Os fatos denunciados precisam ser provados. Você deve juntar elementos que comprovem o 

que você está narrando (contracheques na internet, fotos em redes sociais, ou qualquer outro indício para mostrar que 
a pessoa não deveria estar recebendo o benefício).

Por exemplo, caso você saiba que determinado indivíduo não deveria estar recebendo o “seguro-defeso”, tente explicar 
o motivo, indicando o que leva você a acreditar que aquela pessoa não faz da pesca seu meio de vida, como: a) o fato de 
ele possuir emprego remunerado; b) ou de ser servidor do seu município.

Pronto! 
Agora você já sabe como utilizar o sistema de consulta aos beneficiados do Seguro-Desemprego para os Pescadores 

Artesanais (“Seguro-Defeso”).
As informações por você repassadas são extremamente importantes e serão devidamente analisadas pelo MPF.
Seja a voz do seu município e ajude a garantir o correto emprego das verbas públicas.
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Portais da Transparência
Como se tornar um Cidadão em Ação em relação aos Portais da Transparência

Todo município no Brasil é obrigado, por lei, a possuir um Portal, na internet, para disponibilizar informações de inte-
resse público, relativas ao emprego das verbas que administra.

Essa obrigação decorre de uma leitura conjunta da Lei nº 12.527/2011, da Lei Complementar nº 131/2009 e dos arts. 
5º, inc. XXXIII, e 216, § 2º, da Constituição Federal de 1988.

As informações que o município deve disponibilizar são as mais variadas e prestam contas, tanto das receitas auferidas 
quanto das despesas realizadas. Confira, abaixo, alguns desses dados que devem ser publicados de forma obrigatória 
(art. 8º da Lei nº 12.527/2011 e art. 48-A da Lei Complementar nº 131/2009):

a) registro das despesas, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspon-
dente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do 
pagamento, o que inclui as folhas de pagamento de pessoal, e, quando for o caso, ao procedimento 
licitatório realizado;

b) documentos relativos aos procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 
bem como todos os contratos celebrados;

c) outros contratos administrativos, ainda que não precedidos de licitação, inclusive os que sejam fruto 
de procedimento de inexigibilidade ou dispensa;.

d) registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, o que inclui recursos 
extraordinários, como empréstimos efetuados;

e) dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades;
f) registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades 

e horários de atendimento ao público.
Como você pode ajudar nessa história?
Sabendo o que deve constar no Portal da Transparência do seu município, você pode denunciar ao Ministério Público 

Federal eventual omissão.
Está faltando folha de pessoal dos meses anteriores? O município não publica as licitações e os contratos que realiza? 

Relate ao Ministério Público Federal!

Qual a importância de ajudar?
Ao indicar o que falta no Portal da Transparência do seu município, você contribui para dar mais clareza à aplicação 

dos nossos tributos.
Além disso, quanto mais transparente for a administração pública, menos casos de corrupção teremos e mais eficiente 

ela será.
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Como você pode ajudar
Ajudar é fácil e muito eficaz. Informe ao Ministério Público Federal o que está faltando no Portal da Transparência 

da sua cidade.

Acesso
Cada município possui um endereço diferente para acesso a seu Portal da Transparência. Não existe um site único que 

liste todos os portais existentes. No entanto, você pode encontrá-lo com uma busca simples na internet.
Para isso, acesse o site de buscas de sua escolha e digite palavras-chave que poderão ajudar na identificação do portal 

do seu município como: 
- nome de sua cidade;
- portal da transparência.

Apenas com essas palavras, é possível achar o endereço correto para o Portal da Transparência no município de 
Campina Grande/PB, por exemplo:

O Portal e o Sistema de Informações ao Cidadão (E-SIC)
A formatação de cada Portal também varia de município para município. Não há um padrão obrigatório quanto ao 

desenho das páginas. Entretanto, todos devem disponibilizar aquele mínimo de informações listadas no tópico “Como se 
tornar um Cidadão em Ação em relação aos Portais de Transparência” desta Cartilha.

Tente procurar a informação que você quer navegando no site. Se você está à procura da folha de pagamento dos 
servidores públicos, por exemplo, comece buscando algum link relacionado a “despesas” ou “pessoal”.

Mas, se você não conseguir achar o que está procurando, ainda existe outra forma de obter esse dado.
A lei também obriga que os municípios disponibilizem sistemas em seus portais, por meio do quais você, como cidadão, 

pode requerer formalmente informações públicas.
Esses sistemas são geralmente chamados de “E-SIC”. Mas podem vir com outros nomes como “E-SAC” ou em formas 

extensas como “Serviço de Informação ao Cidadão”, “Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão” ou “Sistema Eletrônico 
do Serviço de Informação ao Cidadão”.
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Procure por um desses links, preencha os dados mínimos para requerimento da informação e submeta o seu pedido.
De acordo com a Lei nº 12.527/2011, o prazo máximo para que o município forneça as informações é de 20 dias, 

podendo ser prorrogado por mais 10 dias, se houver justificativa expressa. Ou seja, sua solicitação deve ser respondida 
em, no máximo, 30 dias, contados do conhecimento oficial do pedido.

O que deve constar de sua representação
Para toda representação, o ideal é responder a duas perguntas essenciais: 
O que está errado? Descreva o que está faltando no Portal da Transparência do seu município.
O que prova o erro? Lembre-se de que os fatos precisam ser provados, então busque juntar elementos que com-

provem o que você está narrando. No caso dos Portais da Transparência, é importante você narrar que tentou buscar 
a informação pretendida no endereço eletrônico do seu município. Além disso, recomenda-se que, antes de acionar o 
Ministério Público Federal, você tente obter os dados que quer por meio do “Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 
ao Cidadão” (E-SIC). Isso otimizará a atuação do Ministério Público Federal.

Pronto! 
Agora você já sabe: a) como encontrar o Portal da Transparência do seu município; b) como utilizar o E-SIC para solicitar 

informações; e c) o que deve ter no Portal da Transparência do seu município.
As informações por você repassadas são extremamente importantes e serão devidamente analisadas pelo MPF.
Seja a voz do seu município e ajude a garantir o correto emprego das verbas públicas.
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Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 
Controle (Simec) do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE)

Como se tornar um Cidadão em Ação em relação às obras do FNDE
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) disponibiliza em seu endereço eletrônico um sistema 

intuitivo para que você, como cidadão, possa consultar o andamento das obras de creches, escolas e quadras poliespor-
tivas que estão sendo construídas em seu município.

Qual a importância de ajudar?
Você pode acompanhar diretamente a execução de obras de creches, escolas e quadras poliesportivas em seu 

município e, assim, manter informado o Ministério Público Federal de seu andamento. Com isso, qualquer pendência ou 
irregularidade poderá ser solucionada de maneira muito mais rápida. O seu município só ganha com isso.

Acesso
Veja como é fácil acessar o sistema:

1º Passo    Acesse o site:  http://simec.mec.gov.br/painelObras/index.php.

O endereço citado também pode ser encontrado mediante pesquisa em sites de buscas de sua escolha.

Para tanto, basta digitar “Simec obras” no campo de pesquisa:
(Buscador 1)  (Buscador 2)
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2º Passo     Ao acessar o site, você verá a página principal abaixo.

Para ter acesso às obras de seu município, clique no seu estado.
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3º Passo     Após a escolha do estado, uma nova janela se abrirá.

1  Nela você deve indicar o 
município que deseja consultar.

Outras opções são possíveis, como:

2  a escolha do bairro específico 
onde a obra está localizada;

3  a respectiva rede pública 
de ensino (se estadual ou 
municipal); e

4  o tipo de projeto.

 

1

2

3

4

4º Passo     

Em nosso exemplo, escolhemos o município de Esperança/PB. Não selecionamos nenhum filtro adicional (bairro, rede 
de ensino ou tipo de projeto), para termos acesso a todas as obras relativas à cidade.

No extrato acima, podemos ver que existem 4 obras do FNDE no município. Uma já foi concluída. Duas estão em 
execução e a última está em fase de licitação.
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5º Passo     

Mais detalhes podem ser obtidos em relação a cada uma das obras. Basta clicar em uma delas para abrir uma nova janela.
Você pode conferir dados importantes como: exata localização, dados da licitação, empresa responsável, data dos 

pagamentos, quanto do FNDE já foi repassado, data prevista para o fim do convênio e o término da obra.

Informações relevantes que você pode repassar
Como Cidadão em Ação, você pode confirmar diretamente as informações inseridas no sistema com o que existe na prática.
A seguir, elencamos alguns aspectos que são relevantes e que podem auxiliar no término da obra ou no trabalho 

investigatório.
A obra está concluída? Como cidadão, você pode querer conferir qualquer uma das obras encon-
tradas. Caso exista alguma com a anotação de que esteja concluída, é importante sabermos se, de 
fato, a construção terminou.
A obra em andamento está sendo realmente executada? Você vê funcionários com frequência 
trabalhando no local? Ou a obra se encontra paralisada há algum tempo? Quanto mais cedo vierem 
à tona informações sobre eventuais paralisações na obra, mais rápido poderemos acionar os res-
ponsáveis para justificarem os motivos das interrupções.
O grau de execução condiz com o que foi inserido no sistema? Compare a porcentagem infor-
mada pelo Simec com o que você vê na prática. No site você pode ter acesso às fotos encaminhadas 
pela Prefeitura (clique na aba “Vistorias”).
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A empresa que venceu a licitação é a que está, de fato, executando a obra? Tal aspecto é 
relevante para saber se a licitação foi respeitada. O fardamento utilizado pelos funcionários da cons-
trução pode dar pistas sobre quem está, realmente, executando a obra: se outra empresa privada 
ou mesmo funcionários da própria Prefeitura.

1  Para saber quem venceu a 
licitação, clique na aba de 
mesmo nome, à esquerda da 
página da obra.

2  Baixe o arquivo 
correspondente à 
homologação.

 

1

2

3  A informação acima 
também pode estar na aba 
“Contratação”.

 

3

Você conhece os responsáveis pela empresa vencedora da licitação? Caso saiba de detalhes 
sobre eventuais vínculos da empresa vencedora, seu quadro de empregados e sua sede, e acredite 
que essas informações são relevantes para o caso, envie-as ao MPF.
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Você acredita que os preços estão acima dos praticados no mercado? Por meio do Simec, você 
também pode conferir os preços cobrados pela empresa vencedora da licitação.

4   O arquivo está disponível na 
aba “Contratação”, no item 
“Ordem de Serviço:”, ao final 
da página..

 

4

O que deve constar da sua denúncia
Caso pretenda representar contra uma obra que está paralisada, tente fazer filmagens do local da construção, sempre 

dizendo a data no início do vídeo.
Filmagens e fotos sempre ajudam, no caso de fiscalização das obras.
Se souber de pessoas que também testemunharam o fato, indicá-las irá auxiliar no caso. Mas lembre-se de identificá-las com 

o máximo de informações possíveis (nome – de preferência completo – e/ou endereço e/ou local de trabalho, por exemplo).
Para toda denúncia, o ideal é responder a duas perguntas essenciais: 

O que está errado? Descreva o que você acredita estar errado com aquela obra/licitação.
O que prova o erro? Os fatos precisam ser provados, então busque juntar elementos que compro-
vem o que você está narrando (fotos, filmagens, extratos na internet etc.).

Fazendo isso, você garante maior celeridade e chance de sucesso à sua representação.

Pronto! 
Agora você já sabe como utilizar o sistema de fiscalização de obras do FNDE para auxiliar no trabalho investigatório 

do Ministério Público Federal.
As informações repassadas por você são muito importantes e serão devidamente analisadas pelo MPF.
Seja a voz do seu município e ajude a garantir o correto emprego das verbas públicas.
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O Fundo
O Fundeb é um fundo de financiamento da educação para o qual União, estados, Distrito Federal e municípios destinam 

parte de seus recursos. 
Os recursos do Fundeb devem ser aplicados na remuneração e no aperfeiçoamento dos profissionais da educação e em 

despesas relacionadas à aquisição, à manutenção e ao funcionamento das instalações e dos equipamentos necessários ao 
ensino, ao uso e à manutenção de bens e serviços, aquisição de material didático, transporte escolar, entre outros.

Como se tornar um Cidadão em 
Ação em relação ao Fundeb

Para ajudar no controle social referente à utilização dos recursos do Fundeb, o cidadão deve:

a) acompanhar em seu estado ou em seu município quais escolas necessitam de melhorias e quais 
melhorias foram ou estão sendo realizadas;

b) verificar se existe alguma escola em seu estado ou em seu município que esteja sem professor;

c) identificar se existe algum professor da educação básica que esteja ganhando abaixo do piso salarial. 
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica é atualizado anualmente, 
no mês de janeiro, e encontra-se disponível na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE);

d) verificar se em seu estado ou em seu município o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundeb  foi criado e quem são seus integrantes.  A consulta aos dados dos Conselhos do Fundeb 
está disponível a todos os cidadãos, sem necessidade de senha, no sítio do FNDE, clicando no link 
https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/cacs-fundeb/item/593-consulta-ao-cadastro-dos-
-conselhos-de-acompanhamento-e-controle-social-do-fundeb;

e) procurar o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do seu município, caso identifique falhas 
ou irregularidades eventualmente cometidas, a fim de que as autoridades responsáveis adotem as 
providências para corrigi-las;

f) ter conhecimento de que os recursos do Fundeb transferidos para os municípios são calculados em 
função do número de alunos matriculados nas escolas. Por isso, é preciso conscientizar os pais sobre 
a importância de manterem seus filhos na escola;

g) procurar o município para ter conhecimento dos gastos realizados com os recursos do Fundeb. Ainda 
que o município não disponha dessa informação, nada impede que se faça um pedido. De posse 
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dessas informações e sabendo que as ações não condizem com as que podem ser feitas com os 
recursos do Fundeb, o cidadão poderá procurar o MP; e

h) estar atento ao período de elaboração e apresentação das propostas para acompanhar o plane-
jamento orçamentário anual dos gastos com o Fundeb, que é enviado pela prefeitura à Câmara 
Municipal, anualmente, até 31 de agosto, e discutido no período de setembro a dezembro, quando 
o orçamento do município para o ano seguinte é aprovado.

Qual a importância de ajudar?
O acompanhamento do Fundeb irá garantir que os recursos sejam aplicados exclusivamente em ações para a manuten-

ção e o desenvolvimento da Educação, possibilitando, dessa forma, uma educação básica de qualidade para os brasileiros. 
Também será possível verificar a existência e a efetividade dos conselhos sociais com atuação na área de Educação.
Afinal, uma educação de qualidade faz toda a diferença no pleno desenvolvimento da pessoa, sua  qualificação ao 

trabalho, bem como na redução das desigualdades sociais.
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Como verificar os recursos destinados ao seu estado e 
município
Acesso ao Portal da Transparência

Para consultar os recursos destinados ao seu estado e município para esse programa, basta acessar o Portal da 
Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br), realizando os seguintes passos:

1º Passo    Ao acessar o endereço eletrônico informado acima, você deve clicar na opção “Recursos Transferidos”, 
destacada na imagem a seguir.

1  Clicar na opção “Recursos 
Transferidos.”

2  Escolha a opção “Consulta”.

 

1

2
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2º Passo    

3  Clique na opção “Ação 
Orçamentária”.

 

3

3º Passo    

4  Digite “Fundeb” no campo de 
consulta.

5  Escolha a opção “OC33 – 
FUNDO DE MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
E DE VALORIZAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO – FUNDEB”.

6  Clique no botão “ADICIONAR”.

 

4 5

6
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4º Passo    Selecione a unidade da Federação e, após, o município, clicando nos botões do menu esquerdo, 
destacados na imagem a seguir.

7  A unidade da Federação.

8  O município.

 

7
8

5º Passo    

9  Após escolher os filtros 
desejados, clique em 
“CONSULTAR.”

 

9
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6º Passo     

Pronto! Você terá acesso aos valores do Fundeb transferidos para o seu município no período selecionado, conforme 
exemplo a seguir.

Acesso à lista dos conselheiros do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb

Para consultar os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, basta acessar o site 
https://www.fnde.gov.br/cacs/index.php/lista_conselheiros e realizar os seguintes passos:

1º Passo    Ao acessar o endereço eletrônico informado acima, você deve escolher a unidade da Federação que 
deseja consultar, clicando no espaço destacado na imagem a seguir.

1   Escolha a unidade da 
Federação..

 

1
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2º Passo    Após selecionar o estado, você deve escolher o município, conforme destacado a seguir.

2  Escolha o município.

 

2

3º Passo    

3  Após selecionar o município, 
clique em “Buscar”..

 

3

4º Passo     

Pronto! Você terá acesso aos dados cadastrais do Conselho, bem como à lista dos conselheiros por mandato.
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Como denunciar
Caso observe alguma irregularidade na aplicação dos recursos em seu município, o cidadão deve procurar o Con-

selho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb no respectivo município e apresentar a denúncia para que o 
Conselho possa abordar, formalmente, os governantes responsáveis, comunicando-lhes sobre as impropriedades ou 
irregularidades praticadas, solicitando correções. 

Na sequência, procurar os vereadores do município para que estes, pela via da negociação e/ou adoção de providên-
cias formais, possam, também, buscar e/ou determinar a solução perante o governante responsável e, se necessário, 
adotar outras providências formais perante as instâncias de fiscalização e controle.

Por fim, se necessário (caso o problema não seja encaminhado e solucionado pelo Conselho e/ou pelo Poder Le-
gislativo local), encaminhar as informações e documentos disponíveis:

a) ao Ministério Público (promotor de Justiça que atua no município), formalizando denúncias sobre 
as irregularidades praticadas para que a Promotoria de Justiça local promova a ação  competente, 
visando ao cumprimento das determinações contidas na Lei do Fundeb;

b) ao Tribunal de Contas a que o município esteja jurisdicionado, tendo em vista a competência do 
Tribunal; e

c) ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União, quando houver recursos federais 
na composição do Fundo em um determinado estado.

Saiba mais
Para saber mais sobre o tema, acesse:

a) Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público da Controladoria-Geral da União: 
https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/arquivos/fundeb2012.pdf 

b) Material sobre fiscalização dos recursos do Fundeb, elaborado pelo Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação: 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundeb/fiscalizacao.pdf 
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Aplicativos Úteis à Cidadania
Exercer a cidadania nunca foi tão fácil. Você pode ter contato direto com órgãos da Administração, enviar denúncias e acessar 

informações públicas direto do seu smartphone. Confira a lista de aplicativos que podem auxiliá-lo nas suas reivindicações.

Pardal
 

Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o aplicativo PARDAL permite que você denuncie, 
de forma fácil, qualquer irregularidade que esteja ocorrendo nas eleições de seu município, 
estado ou mesmo em âmbito nacional. 

Disponível em IOS e Android.

MPF Serviços
 

Com o MPF Serviços, você pode enviar suas denúncias ao Ministério Público Federal, 
consultar o andamento das representações já feitas e obter outras informações, como o 
endereço e o telefone das nossas unidades. Isso tudo sem precisar acessar o site oficial 
ou mesmo comparecer pessoalmente.

Disponível em IOS e Android.

Detector de Ficha de Político
 

O aplicativo é desenvolvido por uma entidade privada. Ele promete listar os proces-
sos criminais envolvendo corrupção e ações de improbidade administrativa do político 
pesquisado, caso existam. A ferramenta se destaca por permitir que a busca seja feita por 
meio de fotos tiradas diretamente do seu celular. A pesquisa por nome também é possível.

Disponível em IOS e Android.
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Tá de Pé?
 Vencedor do Desafio Google de Impacto Social 2016, na categoria voto popular, o 

aplicativo promete auxiliar na fiscalização das obras públicas de construção de escolas e 
creches, com emprego de verbas do Governo Federal.

Para tanto, permite que o usuário envie uma foto das unidades que estão sendo 
construídas em seu município para que uma equipe de engenheiros possa avaliar o grau 
de execução da obra. Sendo constatado um atraso, a ferramenta promete ainda notificar 
a prefeitura para que ofereça justificativa, abrindo espaço para que esta informe uma nova 
data de entrega da obra. Se a prefeitura não responder, o aplicativo se compromete a 
cobrar medidas dos vereadores de sua cidade e do Governo Federal.

Disponível em IOS e Android.

Colab
 

O Colab foi criado para tornar mais próximo o contato entre as prefeituras e seus 
cidadãos. Por meio do aplicativo, o usuário pode realizar postagens relatando proble-
mas constatados em sua cidade. Há mais de 70 categorias já pré-programadas, como 
denúncias relativas a buracos nas vias, iluminação pública deficiente ou com defeito, fios 
elétricos soltos etc. A relação com as prefeituras é feita por parceria. A ferramenta abre 
a possibilidade de os gestores públicos responderem a essas reclamações diretamente 
pela plataforma.

Disponível em IOS e Android.

Meu Deputado
 

A ferramenta traz informações sobre os membros da Câmara dos Deputados. Além 
das presenças/ausências em sessões, o aplicativo mostra as despesas realizadas pelos 
deputados e a forma como votaram em alguns projetos de lei.

Disponível em IOS e Android.
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Monitora, Brasil!
 

O aplicativo também se destina ao acompanhamento das ações dos membros do 
Poder Legislativo Federal. A plataforma informa a assiduidade, os projetos propostos e 
gastos realizados pelos deputados federais e senadores. Há também dados para contato 
(telefone, e-mail funcionais e endereço do gabinete).

Disponível em IOS e Android.
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