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ÉTICA

ETHOS

MORES
Tendo o cuidado para que não se tenha apenas 
um conceito, um significado, mas uma 
significação e contextualização a partir do 
tempo e do espaço vivido pela sociedade 
naquele momento é o que Cortina chama a 
atenção para não cometer o “pecado da 
unilateralidade”. CORTINA, 2010, p. 41. 





Onde está a 
“humanidade está a ambiguidade”.

 A ciência está intrínseca a humanidade e o 
desenvolvimento científico pode produzir 
cura de doenças para milhares e produzir 
artefatos de destruição em massa. Este é o 
comportamento humano. (BITTAR, p. 3), 

“o mesmo líquido pode ser veneno e antídoto!”. 



Destaque, antagônico Construir Destruir
Indústria Alimenta, veste e produz Criação em série de meios 

de destruição da vida

Exército Mobilização para salvar 
vidas

Agente que assassina 
crianças, mulheres e 
idosos indefesos

Gênio Melhoria da condição 
humana

Pode servir às causas mais 
ignóbeis

Sentimento Une duas pessoas Recíproco aniquilamento

Fervor popular Movimento pela busca 
dos direitos e práticas 
sociais justas

Cegamente busca ideais 
políticos arbitrários

Estado Capaz de criar regras e 
mantê-las a serviço da 
comunidade

Capacidade de escravidão, 
alienação e desvio de 
poder



Máquina Transporta pessoas e 
distribui alimentos

Despejar toneladas de 
bombas sobre culpados, 
inocentes, civis e 
militares

Programador Produz software para 
soluções técnicas

Inviabiliza seu uso 
(hacker)

Técnicas agrícolas Produz frutos e plantas 
medicinais com 
qualidade

Plantio de ervas das 
quais se extraem 
alucinógenos que 
sustentam o tráfico e a 
exploração humana

Relações de trabalho Produz riqueza e 
crescimento, progresso e 
inovação

Exploração de uns pelos 
outros

Discurso filosófico Arma de luta contra a 
opressão, a inculcação 
de ideias, apatia mentais

Incendeiam multidões 
em direção da práticas 
violentas

Figura 3: Atuação Antagônica
Fonte: o autor
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CONTROLE SOCIAL

De acordo com a compreensão de Machado, 
apresentam-se diferentes significados de 
controle social dentro do contexto político, 
social e econômico:
Marx – o controle social seria possível 
mediante a ação do Estado sobre os membros 
da sociedade, com o objetivo de legitimar a 
expansão do capital e, consequentemente, da 
classe burguesa;



CONTROLE SOCIAL
Gramsci – as classes subalternas buscam, 
mesmo de forma provisória, certa unificação, 
mesmo que esta seja rompida pela força 
exercida por grupos dominantes. O controle 
social na perspectiva das classes subalternas 
poderia acontecer em virtude do controle da 
sociedade civil sobre a sociedade política;



CONTROLE SOCIAL

Alvarez – controle social tem origem na 
sociologia norte-americana, no século XX, 
capacidade da sociedade se autorregular, sem 
influência do Estado, uma noção de coesão 
social, resultado da solidariedade e 
integração social; 



O controle social emergente destaca a capacidade da 
sociedade civil organizada em intervir na gestão pública 
através do controle das ações do Estado e dos gastos 
públicos, sendo um instrumento forte que os cidadãos 
possuem, bem como têm o direito e o dever de participar 
das decisões e tomarem conhecimento do que é feito pelos 
seus governantes, incentivando a sociedade organizada ou 
não, a participar da destinação dos recursos públicos 
arrecadados, pois essas decisões e ações impactarão de 
alguma forma em benefícios ou malefícios, podendo 
resultar em aumento ou diminuição da corrupção, da boa e 
má gestão com a utilização do dinheiro público e a real 
prestação dos serviços na realização das políticas públicas.



Figura: Mapa Conceitual
Fonte: o autor



Ferramentas do Controle Social

LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/2000

Art. 67. III - adoção de normas de consolidação das 
contas públicas, padronização das prestações de 
contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão 
fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e 
padrões mais simples para os pequenos Municípios, 
bem como outros, necessários ao controle social;



Ferramentas do Controle Social
Conselhos de Políticas Públicas

Observatório Social

Orçamento Participativo

Audiência Pública

Ouvidoria

Conselhos – CFC/CRCRS, CRA, OAB, CREMERS........ 



Ferramentas do Controle Social
Transparência – LRF, Lei Acesso Informação
LAI – 16/05/2012 – garantir aos cidadãos acesso aos dados 
oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário
Ainda, órgãos e entidades públicas dos três níveis de governo, 
autarquias, fundações, empresas públicas e entidades privadas 
sem fins lucrativos que recebem recursos públicos.
 
Vou mais além, toda empresa, instituição, com ou sem fins 
lucrativos, recebe dinheiro público não importa as 
circunstâncias, devem colocar as informações a disposição da 
sociedade.



Ferramentas do Controle Social
Lei Anticorrupção – Lei 12.486/2013 – Lei Compliance
Decreto 8.420/2015, regulamenta a Lei do Compliance
 
Instrumento normativo dispõe sobre a responsabilidade 
administrativa e civil de pessoas jurídicas de qualquer formato 
societário, inclusive seus sucessores, dirigentes e administradores, 
pela prática de atos lesivos contra administração pública. Alguns 
atos:

- Fraudar licitação pública ou contratos dela decorrente;
- Obter vantagens ou benefício indevido;
- Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos celebrados com a administração pública.



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NBC T 16 – NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

Campo de Aplicação: espaço de atuação do Profissional 
de Contabilidade – CIÊNCIAS CONTÁBEIS

(a) entidades do setor público; e
(b) ou de entidades que recebam, guardem, 
movimentem, gerenciem ou apliquem recursos 
públicos, na execução de suas atividades, no tocante 
aos aspectos contábeis da prestação de contas.



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NBC T 16 – NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

Instrumentalização do Controle Social: compromisso 
fundado na ética profissional, que pressupõe o 
exercício cotidiano de fornecer informações que sejam 
compreensíveis e úteis aos cidadãos no desempenho 
de sua soberana atividade de controle do uso de 
recursos e patrimônio público pelos agentes públicos.



RESPONSABILIDADE TÉCNICA
NBC T 16 – NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
Normas e Técnicas Próprias da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público: o conjunto das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, seus conceitos e 
procedimentos de avaliação e mensuração, registro e 
divulgação de demonstrações contábeis, aplicação de 
técnicas que decorrem da evolução científica da 
Contabilidade, bem como quaisquer procedimentos técnicos 
de controle contábil e prestação de contas previstos, que 
propiciem o controle social, além da observância das normas 
aplicáveis.



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NBC T 16 – NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

4. O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é 
fornecer aos usuários informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 
econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do 
setor público e suas mutações, em apoio ao processo de 
tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o 
necessário suporte para a instrumentalização do controle 
social.



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NBC T 16 – NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

6. A função social da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público deve refletir, sistematicamente, o ciclo da 
administração pública para evidenciar informações 
necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à 
instrumentalização do controle social. 



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 São deveres do contador:
(a) exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade 
e capacidade técnica, observando as Normas 
Brasileiras de Contabilidade e a legislação vigente, 
resguardando o interesse público, os interesses de seus 
clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais;

NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC Nº 1 DE 07.02.2019
DOU 14.02.2019
NBC PG 01 - Código de Ética Profissional do Contador.



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 (o) cumprir os Programas de Educação Profissional 
Continuada de acordo com o estabelecido pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC); ( é atribuição 
do CFC regular sobre...)

NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC Nº 1 DE 07.02.2019
DOU 14.02.2019
NBC PG 01 - Código de Ética Profissional do Contador.



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 4. No desempenho de suas funções, é vedado ao 
contador:
(w) exercer a profissão contábil com negligência, 
imperícia ou imprudência, tendo violado direitos ou 
causado prejuízos a outrem.(... Comprovada 
incapacidade técnica)

NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC Nº 1 DE 07.02.2019
DOU 14.02.2019
NBC PG 01 - Código de Ética Profissional do Contador.



RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

FORMAÇÃO
 CAPACITAÇÃO
HABILIDADES

TERCEIROS:
GESTORES

TCE
SOCIEDADE

PERANTE 
CFC

CRCRS



RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

RESOLUÇÃO CFC 560 DE 28 DE OUTUBRO DE 1983
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE CONTADOR

PERANTE 
CFC

CRCRS



RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

RESOLUÇÃO CFC 560 DE 28 DE OUTUBRO DE 1983
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE CONTADOR

A rt.3º São atribuições privativas dos profissionais 
da contabilidade:



RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
9) - escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos 
patrimônios e às variações patrimoniais das entidades, por quaisquer 
métodos, técnicos ou processo;
10) - classificação dos fatos para registro contábeis, por qualquer 
processo, inclusive computação eletrônica, e respectiva validação dos 
registros e demonstrações;
12) - execução dos serviços de escrituração em todas as modalidades 
específicas, conhecidas por denominações que informam sobre o ramo 
de atividade, como contabilidade bancária, contabilidade comercial, 
contabilidade de condomínio, contabilidade industrial, contabilidade 
imobiliária, contabilidade macroeconômica, contabilidade seguros, 
contabilidade de serviços, contabilidade pública, contabilidade 
agrícola, contabilidade pastoril, contabilidade das entidades de fins 
ideais, contabilidade de transportes , e outras;



RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

31) - organização dos processos de prestação de 
contas das entidades e órgãos da administração 
pública federal, estadual, municipal, dos territórios 
federais, das autarquias, sociedade de economia 
mista, empresas públicas e fundações de direito 
público, a serem julgados pelos tribunais, conselhos 
de contas ou órgãos similares;





Exemplos ATITUDE
CFC/CRCRS – Abraçando o Controle Social
Observatórios Sociais – 15 no RS
GAECO- O Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate 
 à corrupção  e à lavagem de dinheiro
PGE – MP – TCE – CGU – CAGE - POLÍCIA 
CIVIL 





PROJETO PILOTO – CONTROLE SOCIAL/EDUCAÇÃO
 

O Ministério Público Estadual em parceria com o CRCRS, 
o Observatório Social do Brasil, o TCE, a CAGE, a CGU, a 
CGM, o MPF, a PGE, a Secretaria Estadual da Educação e 

a  Secretaria Municipal de Educação desenvolveu perante 
as escolas estaduais e municipais um projeto-piloto para 
subsidiar a elaboração de uma metodologia de trabalho 

para estruturação de um programa que permita, de 
forma preventiva e orientadora, o fortalecimento do 
controle social das políticas públicas no âmbito das 

escolas.



Etapa 1
Participação das entidades envolvidas e 
parceiras no projeto de controle social;
Discussão ampla e irrestrita da melhor 
maneira de atuar e objetivar a linha de 

atuação;

DEFINIDAS ESCOLAS DA CAPITAL QUE 
PARTICIPARÃO DO PROJETO-PILOTO PARA 
AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL



Conselho Escolar – Escola
Estadual Julio de Castilhos

Conselho Escolar – Escola Estadual
Olintho de Oliveira

VISITAS  ESCOLARES



Projeto Piloto - Educação

116.885.219,00 Orçado p/escolas

                          
2.571 Quantidade Escolas

                       
45.462,94 Média p/ Escola

Fonte: CAGE-2018 



6.230.832,62 Orçado p/escolas

                          99 Quantidade Escolas

                       
62.937,70 Média p/ Escola

Fonte: Secretaria Municipal Educação- POA-2018

Conselho Escolar







Muito Obrigado!
Gerson Luis dos Santos 
Conselheiro do CRC RS

profgersonsantos@hotmail.com 

“Seja um agente transformador, 
protagonize a história que você 

deseja!”
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