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RESUMO 

 

 

A gestão dos recursos públicos interfere direta e indiretamente na vida dos cidadãos. Por esta 

razão, a sociedade atual despertou interesse a temas relacionados à área pública, demandando 

informações claras e acessíveis para que possa colocar em prática o controle social, forçando 

a máquina pública a tornar transparente às ações realizadas. O presente trabalho objetivou 

delinear o nível de conhecimento da população local acerca das ferramentas atualmente 

disponíveis aos cidadãos, representativas da transparência dos atos de gestão pública, de 

modo a possibilitar a efetivação do controle social, por parte da sociedade, sendo o Município 

de Frederico Westphalen/RS, o alvo principal das análises. Visando o atingimento do 

objetivo, procedeu-se a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, optando-se pelo método 

qualitativo, onde a participação da comunidade westphalense foi questionada junto a 

membros representativos da sociedade. Após análise da literatura depreendeu-se pela 

existência de condições mínimas para que a sociedade local possa exercer participação, 

acompanhamento e controle sobre os atos da Administração Municipal, carecendo, todavia, 

de incentivo à participação popular. Em conclusão, constatou-se que além da carência de 

incentivo à participação nas decisões e rumos do Município, a população se demonstra 

descomprometida com a aplicação dos recursos públicos e desconhece as ferramentas 

disponíveis para o exercício de uma vigilância cidadã sobre os atos da Administração Pública 

Municipal de Frederico Westphalen, havendo um longo caminho a ser percorrido para que o 

Município em comento se adeque aos objetivos estabelecidos para a 1ª Conferência Nacional 

sobre Transparência e Controle Social (1ª Consocial). 

 

 

Palavras-chave: transparência – controle social – participação – Administração Pública 

Municipal 
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INTRODUÇÃO 

 

 

É premente a demanda da sociedade acerca da efetiva destinação proporcionada aos 

recursos públicos, carecendo esta de acesso às ferramentas atualmente disponíveis para que 

cada um possa, numa democracia cidadã, praticar um efetivo controle social, assim entendido 

como a participação do cidadão na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da 

Administração Pública (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2009b, p. 18). Cabe aos 

entes que gerem estes recursos, a devida prestação de contas, evidenciando, com a máxima 

transparência, os atos de gestão que consomem as destinações de numerários e arrecadações 

municipais. 

Traçadas as diretrizes para um Estado Democrático de Direito com a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988, abarcando normas que permitem e incentivam à participação 

da sociedade civil em assuntos voltados às políticas públicas, formulação e controle da 

execução, aliada à evolução da tecnologia da informação, marcada com êxito pela 

disseminação de acessos nos locais mais remotos à rede mundial de computadores (internet), 

as informações quanto aos recursos públicos dos municípios, antes restritas ao conhecimento 

da cúpula administrativa, passaram a estar à disposição dos seus mais variados usuários, 

forçando, de certa forma, uma maior lisura na aplicação dos valores, por parte das 

administrações municipais. 

Cabe menção, neste ínterim, ao incentivo dos Municípios e, por vezes, a 

obrigatoriedade destes, na criação de Conselhos Municipais com responsabilidades de 

deliberação e fiscalização dos recursos a cada área destinados, tornando mais próximo da 

população os assuntos que afetam de sobremaneira a vida em comunidade, por meio dos 

representantes da sociedade civil organizada, normalmente chamada a integrar tais Conselhos. 

Como instrumento legal norteador da evolução em termos de controle da gestão 

pública, traz-se à baila a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Federal nº 101, de 04 de 

maio de 2000, alterada pela Lei Federal nº 131, de 27 de maio de 2009, Lei Capiberibe, 

constituindo-se no arcabouço jurídico de normas da administração pública e dispondo sobre 

transparência, controle e fiscalização, no seu capítulo IX (BRASIL, 2009). 

Cabe ressalvar, entretanto, que os dispositivos legais acrescidos pela Lei Federal nº 

131/2009, os quais fazem menção mais específica à transparência das receitas e despesas, 

possuem prazos diferenciados para a entrada em vigor, de acordo com o ente público e o porte 

deste, podendo chegar até o ano de 2013, o que se constata no caso do Município em enfoque, 

 
 



11 

 

Frederico Westphalen, por possuir número de habitantes inferior a 50.000, realidade esta de 

grande parte dos Municípios brasileiros. 

Não obstante imprescindíveis, a existência de ferramentas que possibilitem o 

conhecimento dos dados vinculados às ações de governo do Município, por si só, não são 

efetivas, se não houver fiscalização. Integrantes de uma teia fiscalizatória junto aos 

Municípios se encontram os Vereadores, agentes capazes de conhecer as demandas locais e os 

problemas existentes que impedem a efetividade das políticas públicas. Além destes, citam-se 

os órgãos oficiais como os Tribunais de Contas dos Estados e o Ministério Público, os quais 

tem um poder-dever atribuído pela lei com a finalidade corretiva, bem como a sociedade civil 

organizada, por meio do controle social. 

Ademais, é inconteste que, aliado a questões sócio-políticas, o nível educacional da 

população é condição relevante para um efetivo controle social, tanto para que possam 

interpretar e formular questionamentos e conclusões sobre os dados postos à disposição, bem 

como compreendam a necessidade do engajamento e do comprometimento com o controle do 

resultado da contribuição de cada membro inserido na sociedade, os recursos públicos. 

A capital do Estado, Porto Alegre, apresenta uma gama consistente de ferramentas que 

possibilitam ao cidadão a efetivação da participação popular nos processos de tomada de 

decisões, inclusive na formulação de políticas públicas, como é o caso do orçamento 

participativo, sendo reconhecida como Executivo e Legislativo mais transparente do Estado, 

em pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, publicada no Jornal 

Zero Hora, de 05 de outubro de 2011. 

O Município em escopo, Frederico Westphalen, não se encontra elencado, tanto na 

esfera executiva quanto na legislativa, dentre os mais transparentes, carecendo análises quanto 

à amplitude e especificidade das informações prestadas à população local. 

Pela apreciação da conjuntura regional, como hipótese, acredita-se que no Município 

de Frederico Westphalen/RS, haja um déficit de participação da sociedade nas questões 

relativas à res pública, a coisa pública, tanto como agentes capazes de orientar a 

Administração às reais necessidades e prioridades locais, quanto como fiscais da aplicação 

dos recursos públicos. 

É de manifesto conhecimento a responsabilidade dos órgãos oficiais de fiscalização, 

quanto ao controle da gestão pública. Todavia, essa responsabilidade, para que gere 

efetividade aos trabalhos técnicos realizados, deve ser compartilhada com a sociedade, haja 

vista que os órgãos oficiais de controle, exclusivamente, não são inibidores, supressores ou 
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capazes de detectar toda e qualquer vulnerabilidade institucional, carecendo apurar se o 

cidadão comum considera-se inserido neste processo. 

Decorre deste enfoque o interesse sobre como os cidadãos estão sendo orientados à 

efetivação destes controles, bem como, qual o nível de participação da sociedade local na 

gestão dos recursos públicos destinados ao Município de Frederico Westphalen ou por ele 

arrecadados. 

Os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho em escopo referem-se à 

pesquisa bibliográfica e qualitativa, sendo esta última, elaborada com base na aplicação de 

questionários, estruturada com perguntas fechadas, na maioria, encaminhados a pessoas 

representativas da população de Frederico Westphalen, via correio ou entregues 

pessoalmente, visando à obtenção de dados primários a serem trabalhados. 

Os resultados práticos da pesquisa podem se constituir em orientações à 

Administração local de modo a inserir o Município de Frederico Westphalen/RS nas 

premissas estabelecidas para a 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle 

Social, organizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), cujo tema assim dispõe “A 

sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública”. 

Embora incipiente, o controle social, ou seja, o controle sobre os recursos públicos 

municipais a ser exercido pela população local, a qual tem condições de comparar as 

conjunturas inicialmente projetadas pelos planos de governo das campanhas eleitorais com a 

realidade vivenciada, ou ainda, é capaz de constatar céleres evoluções patrimoniais e benesses 

sem transparência, alcança status relevante de modo a corrigir os desvios com agilidade, 

devendo constituir-se em mecanismo rotineiro e inserido na sociedade democrática vigente, 

como ações autênticas capazes de transformar realidades.  

Coloca-se em relevo o despertar da sociedade como um todo à participação no 

acompanhamento das ações de governo municipais, bem como, se interroga a transparência 

dos entes públicos quanto à gestão dos recursos para que seja possível o efetivo controle 

social. 

Questiona-se, portanto: Qual o nível de conhecimento da população local acerca das 

ferramentas tecnológicas que se encontram à disposição da população para um efetivo 

controle social e se há transparência sobre as ações públicas desenvolvidas no Município de 

Frederico Westphalen, bem como, se ocorre esta participação dos cidadãos? 

Portanto, os objetivos deste trabalho são: 1. Elencar quais as ferramentas 

imprescindíveis para que o cidadão possa, de fato, exercer um efetivo controle social sobre a 

gestão pública municipal de Frederico Westphalen e se estes recursos estão disponíveis, com 



13 

 

transparência e amplo acesso quanto às informações, à população municipal; 2. Verificar se 

existe comprometimento (iniciativa) dos cidadãos, no acompanhamento dos gastos públicos 

municipais, aferindo, ainda, as formas de incentivo aos cidadãos a esta participação, por parte 

do Município de Frederico Westphalen, se houver; 3. Determinar qual o nível de 

responsabilidade sobre o controle da aplicação dos recursos públicos que os cidadãos de 

Frederico Westphalen imputam aos órgãos oficiais de fiscalização e sobre a sociedade 

organizada, apurando se o cidadão comum considera-se atuante e inserido neste processo. 

O trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos basilares, a contar da presente 

introdução. No capítulo sob o título Participação Popular na Administração Pública, assim 

como no capítulo subsequente, Controle Social e Transparência, o propósito consistiu na 

coleta de informações sobre entendimentos conceituais da literatura, com abordagem nas 

expressões destacadas no tema sob enfoque; o terceiro capítulo trata do Controle da Gestão, 

mecanismos de controle disponíveis, controle oficial e controle social, abordando a 

importância de cada controle e a necessidade de atuação conjunta em prol de resultados 

efetivos. No quarto capítulo são demonstrados os procedimentos metodológicos adotados; o 

quinto capítulo consiste na apresentação e análise de dados, com base nas respostas dos 

questionários aplicados e o último contém as considerações finais da pesquisa. 
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2 PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Neste capítulo abordar-se-á a inserção do cidadão como membro atuante na 

administração pública, onde a definição de participação popular encontra-se implícita no 

decurso de nossa história recente, observando sensíveis evoluções, visando à compreensão da 

importância da participação popular na gestão pública, no presente enfoque, a gestão pública 

municipal, atrelado à necessidade de vigilância da população sobre aqueles que gerem 

recursos públicos e devem contas destas transações. 

Com a evolução das constituições brasileiras, houve o reconhecimento dos direitos 

sociais ao lado de outros direitos já consolidados, como os individuais, promovendo a 

abertura do Estado à efetiva participação do povo em sua gestão e controle (MILESKI, 2005). 

Destarte, o povo brasileiro, titular legítimo do poder estatal, decidiu que o Estado 

deveria ser Democrático de Direito, princípio da soberania popular, insculpindo tal disposição 

no preâmbulo e no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, suscitando em uma democracia 

participativa, carecendo, todavia, de conhecimento para a efetivação desta incumbência 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2009c). 

Neste feito, os Municípios tornaram-se entes autônomos (autonomia política, 

administrativa, financeira e legislativa), equiparados à União e aos Estados, com a instituição 

de uma nova repartição tributária com crescente participação dos Municípios no bolo 

tributário, tudo em prol da promoção da Democracia (SALLES, 2010). 

Já a democracia participativa sobredita deve ser compreendida como um complemento 

da democracia representativa, sendo esta última constituída por representantes escolhidos pelo 

povo – eleitos – para a representação dos interesses dos cidadãos (Deputados) e dos Estados 

(Senadores).  

Segundo Salles (2010, p. 41), a participação da sociedade é fundamental para o 

equacionamento dos problemas da cidade, onde “a pluralidade da participação enriquece o 

debate político e isso se perde se os interlocutores ficam restritos aos representantes eleitos”. 

Salles assim comenta (2010, p. 44): “O princípio da soberania popular pressupõe a 

capacidade de decisão do povo, assim como a possibilidade de conhecimento da questão em 

causa”. 

Os aludidos conceitos e instrumentos legais que colocam o cidadão em posição de 

destaque para o exercício de seus direitos somente assumem um potencial de concretização se 

a sociedade compreender seu papel e se inserir como ator deste tão importante debate sobre os 

 



15 

 

rumos das gestões públicas que tem sua origem nos municípios, ente público mais próximo da 

população local. 

Discorre-se a seguir sobre as normativas legais vigentes que respaldam ao mesmo 

tempo em que incentivam à participação do cidadão nos rumos da gestão pública. 

 

 

2.1 ARCABOUÇOS LEGAIS INERENTES À PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

 

De modo a permitir maior clareza acerca do significativo papel da população no 

controle das ações públicas, a Controladoria-Geral da União (2010), órgão central do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal, dentre as ações de divulgação da 

necessidade de inserção dos cidadãos não apenas como agentes que elegem seus 

representantes, mas também como agentes capazes de fiscalizar as ações destes, 

disponibilizou em seu sítio, junto ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público, no link 

legislação, o que se cita: “Para o exercício do controle social, é fundamental que o cidadão 

conheça seus direitos e também as leis que garantem o exercício da cidadania”. 

Nesta oportunidade, o órgão federal elencou a legislação do nosso País, que prevê 

dispositivos que garantem ao cidadão o acesso às contas públicas e aos processos licitatórios. 

Pelo exposto, demonstra-se: 

 
1) As contas dos municípios devem ficar disponíveis para o contribuinte. 

(Constituição Federal, Art. 31 § 3º) 

2) A prefeitura deve incentivar a participação popular na discussão de planos e 

orçamentos. Suas contas devem ficar disponíveis para qualquer cidadão. (Lei de 

Responsabilidade Fiscal, art. 48 e 49) 

3) A prefeitura deve comunicar por escrito aos partidos políticos, sindicatos de 

trabalhadores e entidades empresariais com sede no município a chegada da verba 

federal em um prazo máximo de dois dias úteis. (Lei nº 9.452/97, art. 2º) 

4) Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento da licitação. (Lei 

8.666/93, art. 4º) 

5) Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das 

obras e preços unitários de determinada obra executada. (Lei 8.666/93, art. 7º § 8º) 

6) Qualquer cidadão poderá impugnar um edital de licitação por irregularidade, nos 

termos da lei. (Lei 8.666/93, art. 41º § 1º) 

7) O processo da licitação não é sigiloso. Seus atos e seus procedimentos são 

públicos e acessíveis a qualquer pessoa. A proposta é sigilosa, mas somente até a 

abertura. (Lei 8.666/93, art. 3º § 3º) 

8) Qualquer cidadão pode obter cópia autenticada do processo da licitação e do 

conteúdo dos contratos celebrados pela Administração Pública, bastando que efetue 

o pagamento dos emolumentos devidos (Lei 8.666/93, art. 63) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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A Lei Maior brasileira (BRASIL, 1988) elenca o direito do cidadão de, em regra, 

dispor de informações dos órgãos públicos (art. 5º, XXXIII), bem como explicita os 

princípios que deverão ser alicerce para as ações públicas, quais sejam: da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). A finalidade do controle 

é garantir que a administração atue em concordância com essas premissas. 

A participação popular no controle dos recursos públicos é tema de diversas 

legislações, sendo mencionado na Constituição Federal, em parágrafo próprio do artigo 37, 

inserido pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, consoante se demonstra: 

 
Art. 37 – [...] 

[...] 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente:  

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas 

a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa 

e interna, da qualidade dos serviços; 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, 

emprego ou função na administração pública. 

[...] 

 

A Constituição Federal determina ainda, no seu artigo 70, parágrafo único: 

 
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária. 

 

A efetivação da garantia constitucional de acesso às informações é abarcada na recente 

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), com entrada em vigor 

em 180 dias a partir da data de publicação, tendo como diretrizes o disposto no artigo 3º do 

referido instrumento legal, conforme se cita: 

 
Art. 3

o
 - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com 

os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 

  

Cominado ao aparato legal existente, que visa tornar acessíveis as informações 

vinculadas aos recursos públicos temos o dever, dos gestores destes recursos, de prestar 

contas sobre a destinação destes, consoante se discorre na sequência. 
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2.2 O DEVER DE PRESTAR CONTAS 

 

 

Com respaldo no princípio da indisponibilidade do interesse público, Alexandrino e 

Paulo (2011), elucidam que todo aquele que assume responsabilidade pela gerência dos bens e 

interesses da coletividade, assume o ônus, num Estado de Direito Democrático como é o 

nosso, específico do cargo ou função, de prestar contas da destinação dos recursos ou bens. 

Isso ocorre em razão de que os recursos em comento não são dos particulares e sim da 

coletividade, do povo, cabendo ao administrador público ou agente responsável pela coisa 

pública, correta e regular aplicação dos recursos, bem como, total transparência na sua 

demonstração à sociedade, assegurando que a sua aplicação ocorreu em benefício do interesse 

público. 

Cabe ressaltar que o dever de prestar contas, dever inseparável do exercício da função 

pública, não fica restrito aos recursos financeiros, abrangendo todo e qualquer ato de governo 

e de administração, como: transparência em todas as etapas dos procedimentos licitatórios, 

nas contratações de servidores, nas concessões de bens, nas alienações de bens tidos como 

inservíveis, entre outros, respeitando os princípios basilares da administração pública.  

Esse dever inclui também as empresas privadas que fizeram uso de recursos públicos, 

tais como subvenções ou auxílios; os servidores que auferirem valores a título de 

adiantamento de numerários, bem como as pessoas físicas, na condição de beneficiária destes 

recursos públicos, dentre outros. 

Leciona Meirelles (2010, p. 112) sobre a matéria: “A regra é universal: quem gere 

dinheiro público ou administra bens ou interesses da comunidade deve contas ao órgão 

competente para a fiscalização”. 

Segundo aos ditames constitucionais, em regra, esta prestação de contas é destinada ao 

órgão legislativo de cada entidade estatal, cujo Tribunal de Contas competente atua de modo a 

auxiliar neste Controle Externo, nada impedindo que seja alvo de análise por parte dos 

Controles Internos dos entes. 

De acordo com Salles (2010), essa participação decorre da necessidade de que o poder 

executivo, não exceda suas atribuições, havendo o controle pelos outros poderes, legislativo e 

até mesmo o judiciário, almejando-se um equilíbrio entre os poderes, separado por 

Montesquieu e denominado “mecanismo de freios e contrapesos” (checks and balances). 

Cumpre o destaque que a omissão no dever de prestar contas enseja aplicação de multa 

e determinação de ressarcimento os cofres públicos das parcelas indevidamente destinadas ou 
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aplicadas sem a salutar comprovação da finalidade pública, conforme dispõe excerto da Lei 

de Improbidade Administrativa, Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992 (BRASIL, 

1992), a seguir citada: 

 
Art. 11- Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

[...] 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

[...] 

 

O dever de prestar contas daqueles que gerem recursos públicos deve ser aliado à 

plena vigilância dos cidadãos aos acontecimentos locais. Atenção especial há de ser destinada 

àqueles atos que deixam de se constituir em meros boatos e passam, pelo levantamento de 

provas, a serem alvo de inspeções acuradas e imparciais, realizadas pela ponte entre sociedade 

e governo, os Conselheiros, pelos representantes mais próximos do povo, seus Vereadores, ou 

ainda, pelos órgãos oficiais de controle.  

Todos eles, pelas atribuições inerentes às funções exercidas, devem ser capazes de 

buscar subsídios para esclarecer fatos e, se necessário, recomendar punições para atos 

desconformes ao direito e a moralidade administrativa, nunca se olvidando do necessário 

envolvimento da comunidade no processo. 

O referido envolvimento social é tratado no tópico subsequente, o qual esclarece a 

importância da participação cidadã nas ações da gestão pública. 

 

 

2.3 A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO 

 

 

No julgamento de Salles (2010, p. 81), a participação da população nos processos de 

decisão da destinação dos recursos públicos e de planejamento destes, forma uma massa 

crítica a respeito dos temas, cujo conhecimento e reflexão motivam interesses e, se não se 

constituírem em encenações, podem significar ganhos de eficiência e ampliação da 

Democracia, conforme se cita: 

 
A participação social, quando efetiva, é capaz de elevar a governabilidade, pois 

tende a impactar a máquina administrativa promovendo maior transparência, 

agilidade e flexibilidade, garantindo a adaptabilidade de longo prazo das políticas 

públicas. 
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Uma importante normativa junto à área pública, considerada um divisor de águas na 

administração pública brasileira, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal nº 101/2000 

(BRASIL, 2000), onde, conforme disposto nos seus artigos 48 e 49, trata da transparência da 

gestão fiscal, discorrendo as formas para que esta seja assegurada e mencionando o 

Orçamento como a Lei, na qual os governos deixam claro o que pretendem fazer com o 

dinheiro público, havendo cidades em que a população é chamada para opinar acerca da 

destinação dos recursos (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2009a). 

No entanto, para que de fato se depreenda pela existência de transparência dos 

governos, é de suma importância que estas informações estejam acessíveis aos seus usuários, 

sem restrições ou limitações de acesso, com linguagem clara, precisa e concisa. Em suma, de 

fácil compreensão e disponíveis à sociedade. 

Os portais de transparência, tanto a nível federal quanto do Estado do Rio Grande do 

Sul, constituem-se em ferramentas de essencial importância para a efetivação do controle, 

visando, com clareza na destinação dos gastos públicos, evitar abusos e ainda, minimizar a 

extrapolação aos limites do poder discricionário, com divulgação e utilização cada vez mais 

intensa por parte da mídia e do jornalismo.  

Tais instrumentos já foram, inclusive, base para a constatação de graves 

inconformidades detectadas nas gestões dos recursos públicos, incluindo escândalos como o 

dos “cartões de crédito corporativo”, deflagrado ainda em 2008, e noticiado por inúmeros 

canais de informação, dentre eles, a Revista Veja, resultando em substituições dos ocupantes 

de cargos públicos envolvidos e abertura de processos com vistas a averiguar os casos 

concretos (CARTÃO, 2008). 

As possibilidades de controle por meio de sistemas informatizados são amplas e, 

considerando o volume de dados gerados nos diferentes níveis de governos e estruturas 

governamentais, a informatização acaba por se constituir na ferramenta mais ágil e capaz de 

compilar estas informações, tornando-as acessíveis aos mais diferentes interesses, isso com o 

auxílio inequívoco da internet, ou seja, com a tecnologia da informação. 

Com base nestas premissas é que se alicerçam os portais de transparência da União, 

dos Estados e, dos Municípios, quando há. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul (TCE/RS) indica ser esta a primeira Corte de Contas estadual do país a ter base de dados 

em portal de pesquisas, subsidiando os cidadãos de informações antes restritas (TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2011b).  

Outra iniciativa da Controladoria-Geral da União, com foco na participação do 

cidadão, foi à edição da cartilha denominada “Olho vivo no dinheiro público – Um guia para 
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o cidadão garantir os seus direitos”, disponível no seu sítio, a qual vislumbra demonstrar os 

direitos do cidadão quando o assunto é gasto público, em busca de um maior engajamento da 

sociedade na fiscalização dos recursos municipais, discorrendo sobre a composição e o papel 

dos Conselhos Municipais, disponibilizando sítios de acesso e telefones de contato em cada 

área, ajudando no controle e evitando desvios (CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO, 

2009a). 

Por oportuno, a Controladoria-Geral da União, juntamente com a organização não 

governamental Avante - Educação e Mobilização Social, informam aos cidadãos que todos 

têm o direito de acompanhar o que é feito pelo Governo com as contribuições pagas por meio 

de impostos e ensinam como é possível exercer a cidadania e fiscalizar o que é feito com o 

dinheiro público, através de um vídeo de excelência, de aproximadamente onze minutos, 

disponibilizado no sítio da Controladoria-Geral da União (2012), no link “O Olho do Cidadão 

– Conselhos e Controle Social”. 

Na busca pela consolidação da Democracia no país, os Conselhos Municipais se 

revelam uma nova forma de representação. Pela exposição de Salles (2010, p. 47): “A 

representatividade dos conselhos é uma garantia de que as decisões por eles tomadas serão 

legitimadas e, no sentido inverso, a legitimidade reassegurará a representatividade, em um 

processo de retroalimentação”. 

Todavia, para que sejam ativos e atuantes, é necessário que os membros integrantes 

dos Conselhos Municipais tenham discernimento de que os interesses coletivos devem se 

sobrepor aos particulares, sendo estes espaços públicos para a realização de debates 

democráticos e tomada de decisões. Tais decisões como premissa, devem ter o condão de 

potencializar a representação e a participação, podendo ocorrer o bloqueio desta possibilidade, 

na ocorrência de diversos constrangimentos, consoante ensina Salles (2010, p. 55-56): 

 
[...] a participação democrática na gestão da coisa pública consiste em muito mais do 

que a simples presença de membros da sociedade civil e/ou do poder público nos 

espaços públicos institucionalizados por meio dos conselhos. Para que esses espaços 

sejam efetivos em suas possibilidades inovadoras e oxigenadoras da gestão pública é 

preciso que os conselheiros tenham capacidade e possibilidades de intervenção, de 

mobilização e dinamização da ação conselhista tanto nas reuniões, como nas mais 

variadas situações. Em tempos de consolidação e de construção de práticas 

democráticas, a participação social é mais do que relevante. Concentra-se tanto na 

disseminação de valores e práticas típicas da normatividade democrática na 

sociedade civil como na introdução de mecanismos e instituições na gestão pública 

que propiciem inserção dos atores sociais nesses novos espaços públicos, na partilha 

de poder, na formulação e fiscalização das políticas públicas. 

 

Ressalta-se que a importância da concretização do controle social nas Administrações 

Municipais sobrepõe-se ao atendimento aos regramentos normativos vigentes, com reflexo 
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direto no bem-estar da sociedade, projetando cidadãos que terão condições de impor o retorno 

de suas contribuições em prol do coletivo. 

As normas vigentes amparam a efetivação de uma democracia cidadã, a 

obrigatoriedade da prestação de contas daqueles que gerem recursos públicos possibilitam a 

fiscalização, todavia, é a participação atuante da massa que deve encontrar subsídios para 

julgar possíveis distorções em tempo hábil a realização de ajustamentos necessários ao 

competente andamento das gestões públicas municipais. Para isso, torna-se imprescindível o 

acesso às informações, tanto dos cidadãos, para que compreendam os dados disponibilizados, 

aqui entendido como uma educação cidadã, quanto dos entes públicos, para que disseminem 

estes dados de forma a não elitizar sua interpretação. 

Diante do relatado e da relevância dos temas por ora introduzidos, cabe o 

aprofundamento das conceituações de controle social e transparência, de modo a fundamentar 

as considerações ulteriores da presente pesquisa. 
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3 CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA 

 

 

Controle Social e Transparência constituem-se em temas de grande relevância e 

destaque atualmente, principalmente com enfoque na administração pública, onde o Estado, 

ao abandonar os contornos de totalitarismo e atendimento prioritário a interesses 

governamentais, passou a eleger os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse 

público como basilares das ações voltadas à gestão dos recursos públicos, carecendo, com 

vistas à efetivação destes conceitos, da participação popular. 

Com foco na perspectiva de fomento da mobilização social, e no intuito de, por meio 

da disseminação ao acesso às informações públicas, prevenir ou minimizar os níveis de 

corrupção do nosso sistema público, o Texto-Base da 1ª Conferência Nacional sobre 

Transparência e Controle Social – 1ª Consocial, discorre sobre alguns conceitos-chave para a 

elucidação do tema ora em comento (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2011a). 

 

 

3.1 DO CONTROLE SOCIAL 

        

 

De acordo com a Controladoria-Geral da União (2011, p. 12), temos:  

 
O Controle Social é entendido como a participação do cidadão na gestão pública, na 

fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública. 

Trata-se de importante mecanismo de fortalecimento da cidadania que contribui para 

aproximar a sociedade do Estado, abrindo a oportunidade de os cidadãos 

acompanharem as ações dos governos e cobrarem uma boa gestão pública. 

Além disso, o controle social forte e atuante auxilia na prevenção da corrupção, pois 

quando a sociedade está atenta à atuação dos gestores e fiscaliza a aplicação do 

dinheiro público, as chances de ocorrerem desvios e irregularidades tendem a 

diminuir. 

 

A Controladoria-Geral da União (2009c, p. 9), por meio da Secretaria de Prevenção da 

Corrupção e Informações Estratégicas editou o material denominado “O vereador e a 

fiscalização dos recursos públicos municipais”, constando neste, a título introdutório, o que 

vem a ser “controlar”, bem como a aplicação deste conceito na área pública, consoante se cita: 

 
Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se 

desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem. Na Administração 

Pública, o ato de controlar possui significado similar, na medida em que pressupõe 

examinar se a atividade governamental atendeu à finalidade pública, à legislação e 

aos princípios básicos aplicáveis ao setor público. 
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Frisa-se no material sob análise, que no Brasil, em razão de sua extensão territorial e 

do grande número de municípios, a preocupação de estabelecer um controle permanente dos 

gastos públicos, ganha contornos fundamentais para o desenvolvimento da nação, ensejando a 

participação do poder legislativo municipal para a garantia da aplicação dos recursos em 

interesses coletivos, além do próprio cumprimento das prerrogativas constitucionais dos 

Vereadores (art. 31 da Constituição Federal), como fiscais das contas públicas. 

As recomendações para que os Vereadores dos Municípios possam se capacitar, 

disponibilizada pela Controladoria-Geral da União (2009c, p. 39), de modo a melhor 

fiscalizarem os recursos públicos, podem ser extrapoladas aos cidadãos, por meio dos sítios 

constantes à Figura 1: 

 
Figura 1 – Fontes de Pesquisa dos Recursos Públicos 

 
Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (2009c, p. 39). 

 

Segundo a Cartilha da CGU – Olho vivo no dinheiro público – Controle Social 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2010, p.18): 

 
[...] o controle social é tema atual, de interesse tanto do Estado quanto da sociedade. 

Mais do que isso, o controle social tornou-se atitude concreta em muitas instâncias. 

Há uma diversidade de iniciativas acontecendo, seja no interior das instituições 

civis, seja nos organismos públicos, que procuram mostrar ao cidadão a necessidade 

de zelar pelo que é de interesse comum, pelo que é de todos. 

 

Diante da configuração de atuação dos órgãos de fiscalização, que na maioria das 

vezes se concretiza em distanciamento dos profissionais da realidade local municipal, exíguas 

visitas com limitado número de profissionais atuando in loco, verificações amostrais e, ainda, 
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suscetíveis à existência de conluio na estrutura administrativa ou operacional, dificultando o 

alcance de corretas conclusões sobre as análises proferidas, torna-se evidente que o 

significativo esforço dos órgãos oficiais deve ser ampliado, inferindo-se pela necessária 

inclusão da participação popular neste processo, sendo imprescindível, para isso, 

transparência das ações públicas, a qual passasse a conceituar. 

 

 

3.2 DA TRANSPARÊNCIA 

 

 

A transparência no âmbito público nada mais é do que a obrigação imposta àqueles 

que venham a gerir recursos públicos, no que concerne a efetiva prestação de contas 

(accountability), carecendo ao governo explicitar as destinações, bem como planejar o futuro 

dos recursos, os quais envolvem o bem estar e, até mesmo, a continuidade da vida social 

organizada (MILESKI, 2005). 

Em apreço, a transparência ativa ocorre quando os governos divulgam dados por 

iniciativa própria, firmando uma postura mais proativa e almejada pela sociedade. Todavia, 

quando este acesso aos dados públicos é fornecido pelos governos após a solicitação dos 

cidadãos, entende-se por transparência denominada passiva (CONTROLADORIA-GERAL 

DA UNIÃO, 2011). 

Mileski (2005, p. 35) externa o posicionamento de que o tema transparência vinculado 

à participação popular assenta-se na tradução dada ao termo accountability, conforme se cita: 

 
A transparência e a participação popular na gestão fiscal tem formação idealizada e 

inspirada no accountability, devendo servir para um controle de resultados e de 

adequação dos meios utilizados para o cumprimento da política fiscal, sem descurar 

do controle sobre o uso inadequado da discricionariedade. 

 

Para outros autores, assim como Salles (2010), o termo accountability comporta 

diferentes significados. Um deles está associado à determinação de que as decisões tomadas 

pelos Executivos Municipais devam ser compreendidas pela população, referindo-se à 

prestação de contas aos cidadãos. 

Salles (2010, p. 18) externa: 

 
[...] existem pelo menos duas conotações básicas para o termo, uma é a capacidade 

de resposta dos governos, isto é, a obrigação dos funcionários públicos de 

informarem e explicarem seus atos, outra é a capacidade de impor sanções e perda 

de poder para os que infringiram os deveres públicos. 
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A administração pública é o meio pelo qual o Estado viabiliza a sua ação para a 

realização dos seus objetivos (MILESKI, 2005). Neste sentido, as definições externadas 

quanto à expressão accountability, assumem relevância em razão de que os atos da 

Administração devem ser transparentes de modo a possibilitar o controle. Leciona o autor 

que, com a evolução do Estado, de burocrático para gerencial, evoluíram também os sistemas 

de controle, no sentido de dar a transparência necessária às ações governamentais. 

Este modelo conhecido como administração gerencial, alicerçado no princípio da 

eficiência, princípio inserido à Carta Maior através da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de 

junho de 1998, teve como premissa a substituição do padrão tradicional da administração 

pública, dita burocrática, cuja ênfase recaía sobre o princípio da legalidade, consoante 

explicitam Alexandrino e Paulo (2011). 

Conforme Alexandrino e Paulo (2011, p. 132), o modelo de administração gerencial 

no Brasil teve esboço na obra do Ex-Ministro Bresser Pereira, o Plano Diretor da Reforma do 

Estado, se apresentando como: 

 
Nova forma de gestão da coisa pública mais compatível aos avanços tecnológicos, 

mais ágil, descentralizada, mais voltada para o controle de resultados do que o 

controle de procedimentos, e mais compatível com o avanço da democracia em todo 

o mundo, que exige uma participação cada vez mais direta da sociedade na gestão 

pública. 

 

A obtenção de resultados neste sistema ocorre por meio de um controle social 

influente, com condições de apontar fatos dissonantes que possam ser imputados aos gestores 

públicos. Todavia, esta ampliação na participação da sociedade, não assume plena 

compatibilidade em nosso País. Isso em razão da precariedade da educação, que impossibilita 

que grande parte da massa populacional reúna condições de discernir entre as práticas 

adotadas e àquelas almejadas, constituindo-se, portanto, em coadjuvantes do processo de 

gestão pública e, em grande parte dos casos, desconhecedores de seus próprios direitos. 

Ainda acerca do modelo gerencial, Silva (2002, p. 22) ressalta que a possibilidade da 

flexibilização de controles, inerente ao controle gerencial em detrimento do burocrático, possa 

abrir margens para um aumento de impropriedades e corrupção na utilização dos recursos 

públicos, conceituando a expressão “corrupção”: 

 
A corrupção é um fenômeno social presente mesmo em nações mais desenvolvidas e 

com mecanismos de controle do Estado bastante elaborados. A existência de 

corrupção no Brasil ou em qualquer outro País poderia ser justificada e aceita como 

um processo natural, baseando-se neste argumento. Porém, quando existem 

evidências de que a sua prática atinge níveis que a sociedade não mais tolera, é 
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necessária uma reavaliação nas formas de controle da Administração Pública com o 

objetivo de coibir a sua ocorrência. 

 

Em 2000, outro aspecto de controle foi atacado com a aprovação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), ou seja, a estabilidade futura, em razão da ausência, até então, 

de preocupação dos gestores quanto ao comprometimento de futuros orçamentos. Tal 

dispositivo teve o condão de orientar a atuação dos governantes e estabelecer metas, limites e 

condições para a administração do dinheiro público, contemplando a previsão de punições 

para quem descumprisse as normas, intencionalmente ou não (SALLES, 2010). 

Segundo o Boletim Temático expedido pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul 

(2011a): 

 
Entre as importantes determinações fixadas pela LRF, destacam-se os mecanismos 

de transparência impostos a todos os agentes públicos, que ampliam o acesso da 

sociedade às informações sobre as contas públicas, possibilitando que cada cidadão 

se torne um agente ativo de fiscalização do gasto público. 

 

Importante destacar a diferenciação que deve ser realizada entre as expressões 

“transparência pública” e “publicidade”. Enquanto esta assume papel de princípio da 

Administração Pública, explicitado no caput do artigo 37 da Constituição Federal, 

constituindo-se em exigência legal que requer atendimento a formas especiais ou linguagem 

mais técnica, aquela se caracteriza por ser mais ampla, não sendo garantida pelo atendimento 

puro e simples da publicidade (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2009b, p. 41).  

Segundo o documento, “é preciso que os dados sejam publicados em linguagem 

simples e compreensível a qualquer cidadão, assim como se faz necessário que os cidadãos 

sejam capacitados para entender e interpretar as informações disponibilizadas”. 

No link palavra aberta, a Controladoria-Geral da União (2011b), destaca algumas 

palavras e expressões que integram uma cultura de acesso à informação, sendo uma delas a 

expressão “linguagem cidadã”, a qual significa: 

 
Na comunicação da Administração com o cidadão a linguagem deve ser clara e 

objetiva. A meta é garantir a leitura fácil de informações e dados. Neste sentido, 

termos técnicos devem ser traduzidos para o vocabulário do dia-a-dia. Nomes de 

programas e ações governamentais, bem como códigos e nomenclaturas de uso da 

gestão na prestação de contas só serão acessíveis se o público puder compreendê-

los. 

 

Nesse ínterim, é de suma importância que as atuais gestões se utilizem de todas as 

ferramentas informatizadas à disposição na atualidade para que possam permitir à sociedade a 

transparência necessária à efetivação do controle social, resultando em administrações mais 

eficientes, ágeis e que superem a burocratização.  
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Inadequações, omissões de procedimentos, cálculos equivocados ou malversações dos 

recursos públicos, utilização indevida de bens públicos, roubos, desmandos ou quaisquer 

outras formas de abusos devem ser captadas pelos sistemas de controle de uma estrutura que 

gerencie recursos públicos, dando condições aos gestores de atuar proativamente nas 

correções e saneamentos para que não venham a ser responsabilizados pessoalmente e ainda, 

para que a sociedade não arque com um elevado custo social (SILVA, 2002). 

A Lei Federal nº 131/2009 (BRASIL, 2009), acrescenta dispositivos à Lei de 

Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000), com o fim de determinar a disponibilização, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Para Municípios com menos de 50 mil habitantes, o prazo para o cumprimento da Lei 

é até maio de 2013, onde os entes da federação passam a ser obrigados a dar transparência 

sobre despesas e receitas, com regramento estabelecido por meio do Decreto nº 7.185, de 27 

de maio de 2010 (BRASIL, 2010a), que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do 

sistema integrado de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da 

Federação. 

Os regramentos citados constituem-se em importantes avanços na promoção da 

transparência, sendo que o descumprimento por parte dos entes da federação implica na 

possibilidade de impedimento de receber transferências de recursos da União. 

Mister se faz uma mudança de cultura da sociedade, uma transformação rumo à 

cidadania, onde fique evidente, principalmente aos gestores públicos, que o papel do Estado é 

de guardião das informações públicas e que sobre elas a população deve deter conhecimento 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2011). O aludido entendimento foi contemplado 

na Lei Federal nº 12.527/2011, entendida como Lei Geral de Acesso à Informação (BRASIL, 

2011). 

Conforme mencionado no Texto-Base da 1ª Consocial (CONTROLADORIA-GERAL 

DA UNIÃO, 2011a), segundo pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), atualmente, mais de 140 países já adotam ou 

estão com uma lei de acesso à informação em andamento, sendo que no caso do Brasil, trata-

se da aludida Lei. 

Seguem considerações sobre o projeto que deu base ao referido instrumento legal, no 

que concerne ao tema transparência na administração pública, cuja vigência trará grandes 

impactos à rotina da Administração Pública, com mudanças tanto culturais quanto 

procedimentais (BRASIL, 2010b, p. 10): 
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Objetivo: 

Operacionalizar o direito constitucional do cidadão de requerer informações do 

poder público, fixando regras, prazos, e instrumentos de fiscalização e de recurso 

para concretizar o direito de acesso à informação, bem como traz o debate sobre a 

forma de produzir e armazenar as informações pelos governos para atender à 

demanda dos cidadãos. 

Abrangência: 

Compreende todos os Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – e todas as 

esferas de governo do país – federal, estadual, distrital e municipal – e prevê uma 

postura proativa dos governos na publicação de informações. 

Exceções: 

Há apenas duas exceções ao direito geral de acesso à informação pública: 

informações sigilosas e informações pessoais, como por exemplo, endereço, 

declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc. 

 

Para a Controladoria-Geral da União (2009a, p. 27), em material formulado à 

divulgação ao cidadão, transparência é quando sabemos onde, como e por que o dinheiro está 

sendo gasto, quando há clareza nas ações, sem mistérios, cabendo a Administração Pública 

ser sempre transparente, em razão de que não deve ter o que esconder do povo. 

Em pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, publicada por 

Bublitz (2011, p. 6) intitulada Sem Transparência - Sites municipais omitem dados, concluiu-

se que apenas 5% dos órgãos legislativos e executivos do Estado, disponibilizam na web 

detalhes de obras públicas, nem 7% fazem menção às diárias pagas pelos cofres públicos e 

apenas 5% revelam a tabela de vencimentos de seus servidores. 

Em apreço, tendo em vista que a promoção da transparência nada mais é do que 

disponibilizar acesso às informações sobre a gestão pública, permitindo que os cidadãos 

saibam a origem dos recursos públicos, como e por que ele está sendo consumido é que surge 

a necessidade de se tratar dos mecanismos de controle de gestão disponíveis, assunto 

priorizado no próximo capítulo. 
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4 CONTROLE DA GESTÃO 

 

 

O controle da gestão pública municipal deve partir de dados que se encontram 

acessíveis ao público em geral. Na atualidade, a ferramenta mais usual e difundida é a 

internet, a rede mundial de computadores, onde os dados, em grande parte, ficam disponíveis 

em sítios de órgãos oficiais ou dos próprios entes federativos e, na melhor das hipóteses, em 

sítios denominados Portais de Transparência. 

Os Portais de Transparência intencionam promover o acesso amplo e objetivo aos 

dados da aplicação dos recursos públicos municipais, possibilitando aos cidadãos o 

acompanhamento da gestão das finanças da administração direta e indireta (PORTAL 

TRANSPARÊNCIA PORTO ALEGRE, 2011). 

Nestes locais virtuais mais democráticos, os dados são transformados em informações 

mais compreensíveis ao público em geral, fazendo com que a participação da população, o 

chamado controle social, possa cotejar estas informações à realidade local, detectando assim 

eventuais inconformidades, subsidiando os órgãos oficiais na buscar de um processo 

fiscalizatório mais efetivo. 

Não obstante ao destacado, é de se registrar que a ferramenta internet é um facilitador 

para a disseminação das informações, não vedando a utilização de outros meios que façam 

com que as informações cheguem aos seus destinatários com a lisura necessária, como 

cartilhas educativas e instrutivas e outros, sem, contudo, esquecer que a finalidade suprema é 

tornar transparente às ações da administração pública e não a promoção pessoal ou partidária. 

Discorre-se a seguir sobre os mecanismos em geral, disponíveis aos entes públicos, 

com vistas a materializar o alcance da informação por parte da população local. 

 

 

4.1 MECANISMOS DISPONÍVEIS 

 

 

Segundo conceituado pela Controladoria-Geral da União (2009c, p. 30), na Cartilha 

denominada O Vereador e a fiscalização dos recursos públicos municipais, “Administrar é 

dirigir uma organização utilizando técnicas de gestão para que esta alcance seus objetivos”. 

Nesse sentido, a obtenção dos resultados pretendidos por meio do quadro técnico, 
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componente mais importante de uma instituição, e das ações concretizadas pelo gestor 

público, constitui a essência de seu trabalho. 

É por esta razão que o controle da gestão pública extrapola o aspecto da legalidade, 

envolvendo as dimensões da eficiência, eficácia e efetividade, ensejando na necessidade de 

obtenção dos melhores resultados com o menor custo possível para o atendimento satisfatório 

ao público alvo, os cidadãos (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2009c, p. 31). 

Consta no material em questão, a conceituação das expressões anteriormente em 

comento, conforme segue: 

 
[...] eficiência diz respeito a uma relação custo-benefício entre os recursos utilizados 

e o resultado obtido. Uma administração eficiente é aquela que faz mais com menos, 

ou seja, é capaz de otimizar os recursos, utilizando-os com maior proveito possível, 

evitando desperdícios.  

Eficácia, por outro lado, significa a capacidade de atingir objetivos. Um governo 

eficaz é aquele que alcança suas metas, ou seja, aquele que diz que vai fazer e faz.  

Por fim, efetividade é a capacidade de uma política de realmente resolver um 

problema ou transformar uma determinada realidade, melhorando a qualidade de 

vida de uma população [...]. (nosso grifo) 

 

Cita-se, do Manual de Integridade Pública e Fortalecimento da Gestão, confeccionado 

pela Controladoria-Geral da União (2009b, p. 38), dentre outros aspectos para a promoção da 

ética pública a necessidade de canais de denúncia, como segue: 

 
A Administração Pública deve adotar medidas que protejam os servidores que 

apresentam denúncias sobre comportamentos indevidos de que tiveram 

conhecimento. Uma medida importante consiste na criação de canais diretos de 

comunicação para o recebimento destas denúncias, tais como linhas telefônicas e e-

mails, amparados por uma estrutura que garanta segurança ao denunciante. 

 

A Controladoria-Geral da União (2009b, p. 40) vem exercendo um papel intenso na 

orientação à população acerca dos métodos de fiscalização a serem empregados, para os mais 

diferentes públicos, sendo que assim discorre: 

 
Ao fiscalizar e auditar um número relevante de municípios brasileiros, a 

Controladoria-Geral da União concluiu que a desinformação dos agentes locais e a 

fragilidade dos instrumentos de controle interno e social são adversárias da boa 

gestão do dinheiro público. Nem todas as impropriedades nas contas públicas 

derivam necessariamente da improbidade e da corrupção de gestores públicos. 

 

Dois programas caracterizadores de ações da CGU visando o fortalecimento das 

gestões nos municípios brasileiros estão sendo desenvolvidos. São eles: Programa de 

Fortalecimento da Gestão Pública (Portaria CGU-PR nº 528, de 11 de abril de 2008) e o 

Programa Olho Vivo no Dinheiro Público; ambos com cartilhas esclarecedoras e, inclusive, 

vídeos educacionais disponibilizadas no sítio da CGU. 



31 

 

No material da 1ª Consocial (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2011a, p. 

13), constam exemplos de mecanismos de participação e controle social, conforme se elenca a 

seguir: 

 
Ouvidorias – são um canal direto de diálogo do cidadão com o Estado, dando 

sentido individual à participação social. Tem por objetivo possibilitar aos cidadãos 

buscar informações, avaliar, criticar e aperfeiçoar os serviços e as políticas públicas. 

Conferências – são espaços públicos de debates entre o Estado e a sociedade civil e 

simbolizam a ampliação da participação popular na gestão das políticas públicas. As 

conferências nacionais são grandes fóruns organizados, em que os diversos 

segmentos da sociedade debatem as políticas públicas do país. 

Mesas de Diálogo, Fóruns, Audiências Públicas e Consultas Públicas – 

contribuem para estimular parcerias e ampliar a participação efetiva da sociedade 

civil, não só dos movimentos populares, mas também do empresariado, dos 

trabalhadores, das igrejas, das universidades etc., na formulação e avaliação de 

políticas públicas. 

Orçamento Participativo – constitui-se em um processo no qual a sociedade tem a 

oportunidade de opinar, debater e deliberar sobre matérias inerentes a despesas 

públicas, surge como método eficaz no resgate e prática da cidadania. É o 

mecanismo do qual a população elege suas obras prioritárias que devem ser 

incluídas na proposta orçamentária. 

Conselhos de Políticas Públicas – são espaços institucionais de interação do Estado 

com a sociedade, compostos por representantes da sociedade civil e do poder 

público. A instituição de conselhos e o fornecimento das condições necessárias para 

o seu funcionamento são condições obrigatórias para que estados e municípios 

possam receber recursos do Governo Federal para o desenvolvimento de uma série 

de ações. Para saber mais leia o eixo III - “A atuação dos conselhos de políticas 

públicas como instâncias de controle”. 

Associações, Sindicatos e ONGs – são organizações formadas pela sociedade civil 

sem fins lucrativos e que têm como missão a resolução de algum problema da 

sociedade (econômico, social ou cultural), ou ainda como fiscal do poder público. 

As organizações têm a capacidade de despertar o civismo e a cooperação social nos 

seus participantes. Constituindo uma forte ferramenta de mobilização social, 

contribuindo para a manutenção da democracia, uma vez que possibilita a 

manifestação de interesses de quaisquer segmentos. 

 

Dispõe o material em comento sobre outros exemplos de mecanismos de participação 

e controle social, como as leis de iniciativa popular, a mídia e o jornalismo: 

 
Lei de Iniciativa Popular – a Constituição de 1988 assegurou aos eleitores o direito 

de apresentar projetos de lei de iniciativa popular, constituindo assim uma forma de 

participação direta da sociedade. A Lei Complementar nº 135 de 2010, conhecida 

como Ficha Limpa, foi originada de um projeto de lei de iniciativa popular que 

reuniu mais de 2 milhões de assinaturas. 

Mídia e jornalismo – a mídia em geral exerce um papel relevante para a 

transparência das ações públicas e no fomento ao controle social. Cada vez mais a 

internet é utilizada para divulgar as reivindicações da população e desenvolver 

espaços de interação e de mobilização cidadã. O ativismo digital – ou ciberativismo 

– é uma alternativa mais democrática e acessível do que os meios de comunicação 

de massa tradicionais e pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha acesso à 

internet. O ativismo digital pode ser exercido, por exemplo, na participação de 

fóruns e grupos de discussões virtuais, no envio de e-mails a representantes políticos 

exigindo providências de determinada questão, participação em abaixo-assinados 

online, apoio a causas de interesse coletivos, na criação de blogs para divulgação de 

diversas causas, como o combate à corrupção, dentre outros. Já o jornalismo, como 

difusor de informação, permite que os cidadãos construam uma opinião crítica sobre 
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os acontecimentos e se tornem agentes capazes de enfrentar os problemas e 

demandas sociais, transformando a realidade em que vivem. 

 

Dentre os mecanismos de controle acessíveis aos cidadãos citam-se os Portais de 

Transparência, mencionados anteriormente, que podem existir concomitantemente nas três 

esferas do poder público – União, Estados, Municípios e Distrito Federal e representam um 

importante passo do ente federado no processo de disseminação dos atos de gestão ao público 

interessado. 

Com foco na União, a Controladoria-Geral da União (2009c) desenvolveu ferramentas 

que permitem o acesso a informações acerca dos recursos que o Governo Federal transfere 

aos Municípios, por meio do Portal da Transparência e do Portal dos Convênios. 

No que tange ao Portal da Transparência, iniciativa da Controladoria-Geral da União 

(2011c) para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos, cumpre o destaque que, ao 

acessar as informações constantes no sítio, “o cidadão fica sabendo como o dinheiro público 

está sendo utilizado e passa a ser um fiscal da correta aplicação do mesmo”, sem a exigência 

de senhas ou identificações. Pode ainda o cidadão acompanhar às destinações de recursos 

públicos diretamente às pessoas físicas, como exemplo, aos beneficiários do Programa Bolsa 

Família. 

Já o Sistema de Gestão de Convênios (SINCOV) e o Portal dos Convênios, permitem 

o acompanhamento da execução e a prestação de contas dos convênios, aberta ao público via 

rede mundial de computadores – internet (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 

2009c). 

A conjugação de tais recursos constitui-se em um conjunto de instrumentos capazes de 

auxiliar a sociedade na fiscalização, controle e avaliação da gestão pública, tanto na busca de 

um combate à corrupção quanto ao atendimento do princípio da finalidade pública dos gastos, 

competindo às gestões municipais, por meio da tão aspirada transparência, disponibilizarem 

as informações necessárias à comunidade, incentivando-a para que esta possa exercer os seus 

direitos constitucionais, não restringindo a fiscalização das ações públicas ao controle oficial. 

Aborda-se no tópico seguinte a diferenciação entre os controles realizados pela 

população e pelos órgãos oficiais com prerrogativas para tal, discorrendo-se sobre a 

importância de atuação em conjunto destes controles. 
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4.2 CONTROLE OFICIAL E CONTROLE SOCIAL 

 

 

O direito a uma vida justa a todos os cidadãos, sem distinção, decorre do estímulo ou 

até mesmo do exercício da atividade econômica pelo Estado, visando o cumprimento dos fins 

públicos pela canalização de recursos que propiciarão o desenvolvimento de políticas sociais, 

origem e fim de toda a atividade estatal. Estes recursos, ditos receitas, podem ser originárias, 

quando obtidas do próprio patrimônio do ente ou derivadas, nos casos em que se originam do 

patrimônio privado, como ocorre com os tributos, e possuem como propósito, a transformação 

em despesas. Os recursos públicos envolvidos na realização dos fins do Estado carecem de 

controle (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2009c). 

Segundo Silva (2010) os controles sobre a gestão pública podem ser classificados em 

controle institucional e controle social. Menciona o autor que nos países com regimes 

democráticos as estruturas de controles institucionais da gestão pública, os chamados 

mecanismos de controle e responsabilização horizontais são compostos pelo controle 

parlamentar e controles administrativos clássicos de cumprimentos de normas e princípios da 

administração pública, exercidos por órgãos públicos com competência para tal, onde se citam 

o Poder Judiciário, as Procuradorias de Justiça (Ministério Público), os Tribunais de Contas e 

Órgãos de Controle Interno. Já o controle social diz respeito à atuação dos cidadãos, de forma 

individual ou por meio de organizações da sociedade civil, por ocasião da formulação e no 

acompanhamento da execução das políticas públicas. 

Nesta seara, o controle social revela-se como complemento indispensável ao controle 

oficial ou institucional, sendo este entendido como: “[...] forma de controle exercida pelas 

próprias Instituições. No caso da Administração Pública, o controle é exercido por órgãos que 

têm a competência legal para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos” 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2011a, p. 12).  

Todavia, para que os cidadãos possam desempenhá-lo de maneira eficaz, há 

necessidade que recebam orientações sobre como podem ser fiscais dos gastos públicos 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2010, p. 9). 

De modo geral, por longa data o cidadão se constituiu um grande ausente no processo 

de fiscalização, manifestando seus anseios exclusivamente na escolha de seus representantes, 

os quais, por vezes, não efetivavam as promessas apresentadas nas campanhas eleitorais, 

prorrogando por alguns anos uma nova oportunidade ao cidadão de se fazer ouvir, pelos 

novos pleitos eleitorais (OLIVEIRA, 2002, p. 143).  
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No ensejo de efetivar a democracia representativa, várias adequações à legislação 

brasileira se fizeram necessárias, incentivando a participação cidadã nas mais diferentes 

etapas da aplicação dos recursos públicos, buscando a concretização do parágrafo único do 

artigo 1º da Constituição Federal: “Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Oliveira (2002, p. 144) discorre sobre a participação social: 

 

A participação social não é, entretanto, uma andorinha capaz de, desacompanhada, 

abrandar o tempo ruim dos trovões e relâmpagos da corrupção e do autoritarismo 

que com regularidade constrangem os frágeis portões da administração pública. E o 

melhor auxílio que pode ser oferecido ao controle social reside no interior dos muros 

do próprio Estado: a transparência dos atos praticados por aqueles incumbidos pelo 

comando e operação da máquina estatal – as autoridades e os servidores públicos. 

Governo e sociedade precisam partilhar informações num processo de mão dupla 

cujo objetivo seja sempre a defesa do erário e a eficiente aplicação dos recursos 

disponíveis. [...] 

 

Inserido neste contexto, o controle social assume aspecto importante, possibilitando a 

obtenção de uma maior amplitude ao controle que deve ser exercido sobre a Administração 

Pública, funcionando como um aliado do Controle Oficial. 

Mileski (2005, p. 33) também enfatiza: 

 
Este novo modo de ser exercido o controle sobre a Administração Pública – o 

Controle Social -, no dizer de Grotti, está assentado no princípio da participação 

popular na gestão e no controle da Administração Pública, sendo inerente à 

formação do Estado Democrático de Direito, com adoção no preâmbulo da 

Constituição brasileira e reafirmação no seu art. 1º e em várias determinações 

expressas dirigidas à Administração Pública [...]. 

 

Embora seja perceptível a evolução política dos últimos anos em nosso país, Mileski 

(2005, p. 37) faz menção ao posicionamento de Anna Maria Campos, voltado à inércia dos 

cidadãos ao exercício de controle, decorrente de um traço cultural: “o povo brasileiro mostra 

vocação maior para ser ajudado do que para exibir autoconfiança. Como consequência, abre 

os braços ao paternalismo, uma forma disfarçada de autoritarismo”, concluindo pela 

necessidade de um desenvolvimento da consciência popular como primeira condição para 

uma democracia participativa. 

É notório que uma quantidade considerável de Municípios brasileiros possui menos de 

20 mil habitantes e, no Estado do Rio Grande do Sul, esta estatística não se diferencia. Em 

análise aos Municípios integrantes do Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) 

Médio Alto Uruguai, formado por vinte e três Municípios, apenas o de Frederico Westphalen 

possui população superior, com 28.843 habitantes, de acordo com as informações constantes 
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no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍTICA, 2011). 

No Texto-Base da 1ª Consocial (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2011a) 

há menção quanto a grande descentralização administrativa e política existente em nosso País, 

onde cerca de 70% dos Municípios tem menos de 20.000 habitantes, assumindo considerável 

importância a atuação do controle social, em razão de que, nestes casos “os cidadãos possuem 

melhores condições para identificar situações que considerem prejudiciais ao interesse 

público, já que não é possível aos órgãos de controle fiscalizar detalhadamente tudo o que 

acontece no país, estado ou município inteiro”. 

Frisa-se, essa característica de pequena aglomeração populacional torna ainda mais 

imprescindível à atuação do controle social, onde é possível, por parte do cidadão, a 

identificação de casos de desvirtuamento e de malversação dos recursos públicos, municiando 

os órgãos oficiais de controle de informações palpáveis e fidedignas, permitindo a detecção 

das inconformidades com maior agilidade e eficiência e, por consequência, possibilitando a 

minimização ou extinção das inconformidades. Depreende-se, assim, que o setor público é o 

tutor do controle social, o qual é exercido pela sociedade. 

Em áreas como a saúde, a assistência social, a educação, ou voltadas para a criança e o 

adolescente, merenda escolar, meio ambiente e políticas públicas em geral, é comum a 

constituição de Conselhos Municipais que tem a incumbência de fiscalizar e monitorar mais 

efetivamente a aplicação dos recursos públicos municipais.  

Carecem, muitas vezes, de cidadãos capacitados, avessos a manipulações e 

representativos da sociedade civil organizada, que tenham como norte o atendimento aos 

interesses da coletividade em detrimento de interesses partidários ou particulares e que 

primem pela imparcialidade e autonomia na atuação e nos julgamentos acerca das ações dos 

gestores públicos, sem que tenham suas atividades cerceadas por questões de articulação 

política. 

Ademais, é salutar aos agentes públicos trabalharem com afinco a questão da 

transparência e do controle social em seus Municípios, isso em razão de que assumem posição 

de responsabilização perante os recursos públicos transacionados e, por este motivo, nos casos 

de detecção de desvios ou aplicação equivocada dos recursos públicos, embora muitas vezes 

não tenham ciência dos casos concretos, recai sobre estas pessoas a necessidade de reparação 

do dano e ressarcimento ao erário municipal.  
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Em suma, a existência de práticas de corrupção enraizadas em nossa cultura, constitui-

se numa razão importante da existência de controles e transparência junto à Administração 

Pública (SILVA, 2002).  

O relatório anual, relativo ao exercício de 2010, denominado Índice de Percepção de 

Corrupção (IPC), publicado pela Transparência Internacional (TRANSPARÊNCIA, 2011), 

organização não governamental que prima pela luta contra a corrupção, ordena os países do 

mundo de acordo com o grau em que a corrupção é percebida, a existir entre os funcionários 

públicos e políticos, sendo a colocação do Brasil no ranking: sexagésimo nono, o que se 

concretiza em um mau desempenho para um país que almeja desenvolvimento e 

investimentos. 

De acordo com o Texto-Base da 1ª Consocial (CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO, 2011a, p. 19): “É sabido que a corrupção agrava a desigualdade social por desviar 

recursos públicos, impedindo-os de chegar a seus devidos destinatários (os cidadãos)”. 

Com efeito, considerando o Estado Democrático de Direito em que nos encontramos 

inseridos, os princípios da transparência e da participação popular são pilares mestres para o 

exercício do controle social sobre os atos da Administração Pública, embora não alcancem um 

grau de satisfação desejado (MILESKI, 2005). 

Contudo, para que este controle tenha eficácia, carece das ações do controle oficial, 

devendo atuar como aliados em prol de objetivos comuns, vislumbrando arraigar a cultura da 

participação à sociedade, criando uma consciência popular que saiba ser representativa e faça 

cumprir seus direitos, buscando garantir a conformidade com as normas e opor-se a práticas 

de corrupção. 

Resta, pois, analisar qual o incentivo dado pela Administração Pública Municipal de 

Frederico Westphalen aos seus cidadãos para que assumam o importante papel de fiscais 

atuantes na aplicação dos recursos públicos, se existem ferramentas próprias para a 

disponibilização das informações, com a necessária transparência, bem como se a população, 

representada pela sociedade organizada, considera-se inserida neste processo. 

Essa análise será realizada em capítulo próprio do presente estudo de caso, tendo por 

base as respostas aos instrumentos de coleta de dados, questionários, encaminhados de acordo 

com a metodologia explicitada no capítulo que segue. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Segundo Barreto e Honorato (1998), os procedimentos metodológicos devem ser 

entendidos como o conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas científicas a serem 

executados ao longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os objetivos inicialmente 

propostos. Dentre os procedimentos metodológicos existentes destacam-se os quantitativos e 

qualitativos, sendo este último base para as análises do estudo em tela. 

Conforme Minayo (2001), a importância da pesquisa qualitativa está na sua natureza 

dinâmica, propiciando o estudo da realidade que não pode ser quantificada e simplesmente 

reduzida a variáveis, pois representa sentimentos e sensações do ser humano nas suas relações 

sociais. 

A opção pelo enfoque qualitativo se tornou mais apropriada em razão de que o 

objetivo da pesquisa é de cunho exploratório, cujo tema ainda não se encontra totalmente 

disseminado, buscando-se a obtenção de interessantes e relevantes dados para a compreensão 

da teia de relações sociais e culturais que envolvem os conceitos de transparência e 

participação popular nas ações públicas de um Município de pequeno porte e sem a estrutura e 

organização que uma capital de Estado detém (GODOY, 1995). 

A pesquisa qualitativa deve proporcionar aos entrevistados maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito. É uma pesquisa indutiva, isto é, o pesquisador 

desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados, ao 

invés de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos pré-concebidos 

(DANTAS e CAVALCANTE, 2006; GIL, 2002). 

O estudo de caso de método qualitativo tem como objetivo tem como objetivo analisar 

profundamente um caso concreto. O estudo de caso visa o exame detalhado de um ambiente, 

de um simples sujeito ou de uma situação em particular. No estudo de caso os pesquisadores 

procuram responder às questões “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem; quando o 

controle que o investigador tem sobre os eventos é muito reduzido; ou quando o foco 

temporal está em fenômenos contemporâneos dentro do contexto de vida real (GODOY, 

1995). 

A metodologia utilizada no presente trabalho, que tem como escopo a aplicação dos 

conceitos de transparência e controle social na atual Administração Pública Municipal de 

Frederico Westphalen, refere-se à pesquisa bibliográfica. Para a pesquisa qualitativa adotou-

se como instrumento de pesquisa um questionário estruturado com perguntas fechadas 
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(APÊNDICE B), na sua maioria, visando à coleta de dados capazes de oferecer subsídios às 

respostas dos objetivos da pesquisa. 

Para a coleta de dados da pesquisa, foi utilizado o questionário. O questionário é um 

instrumento de pesquisa que visa recolher informações baseando-se, geralmente, na 

inquisição de um grupo representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se uma série 

de questões que abrangem um tema de interesse para os investigadores, não havendo 

interação direta entre estes e os inquiridos (AMARO; PÓVOA; MACEDO, 2004). 

O instrumento de pesquisa objetivando a obtenção de dados primários foi 

encaminhado juntamente com um termo de consentimento (APÊNDICE A), com a 

identificação da aluna-pesquisadora, indicação do Professor Orientador da Pesquisa, bem 

como da Instituição de Ensino vinculada, explicitando, de modo sucinto, os motivos da 

pesquisa. De acordo com Heerdt (2012), dados primários são dados que ainda não sofreram 

estudo e análise. 

O encaminhamento do instrumento de pesquisa aos representantes da sociedade 

westphalense ocorreu, na sua maioria, via correio, por meio de carta com aviso de 

recebimento e com envelope próprio para o retorno do questionário à cursista. Para os 

representantes eleitos pela comunidade, Vereadores e Prefeito Municipal, o questionário foi 

entregue pessoalmente, com breves explicações sobre a importância da pesquisa.  

A pesquisa documental, finalizada com a interpretação sobre o material 

disponibilizado pelos respondentes, deu origem aos dados secundários, os quais, conforme 

Heerdt (2012) são dados que já se encontram disponíveis, pois já foram objeto de estudo e 

análise. Dados secundários complementares foram extraídos de obras literárias científicas e 

técnicas, jornais, revistas, relatórios, legislações vinculadas à matéria, sítios da rede mundial 

de computadores entre outras origens atinentes ao objeto de pesquisa. 

No que tange à pesquisa de campo, foi necessário um recorte da população, de modo a 

tornar viável a realização da pesquisa, considerando as premissas estabelecidas pelo Curso de 

Especialização em Gestão Pública Municipal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

sendo formulados e encaminhados questionamentos a pessoas que representam a sociedade 

westphalense, tais como: representante da Administração Pública Municipal (Poder 

Executivo); representantes diretos da sociedade, Vereadores Municipais (Poder Legislativo); 

membros dos Conselhos Municipais (Saúde, Educação e Assistência Social); membro da 

Associação Comercial e Industrial do Município (ACI – FW), representando a classe 

empresarial municipal; entidades como Rotary Clube e Associação de Pais de Alunos 

Excepcionais (APAE), entidades assistenciais que viabilizam projetos de atendimento a 
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grupos de pessoas com maiores necessidades e que são representativas das organizações da 

sociedade civil; entidades de controle oficial como Ministério Público Estadual e Tribunal de 

Contas do Estado – Regional de Frederico Westphalen.  

Foram também encaminhados questionários para os representantes das três maiores 

entidades de ensino superior do Município de Frederico Westphalen que são: Centro de 

Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul/Universidade Federal de Santa Maria, 

Colégio Agrícola de Frederico Westphalen/Universidade Federal de Santa Maria e 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões/Campus Frederico 

Westphalen. 

Na tabela 1 segue comparação dos instrumentos de pesquisa enviados e recebidos pela 

autora, os quais se constituem em fontes primárias para as conclusões da pesquisa. 

Tabela 1 - Comparação dos Instrumentos de Pesquisa Enviados e Recebidos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As questões abarcadas pelo instrumento de coleta de dados sobredito tiveram como 

enfoque o tema maior da presente pesquisa, Controle Social e Transparência na 

Administração Pública Municipal de Frederico Westphalen na atualidade, sendo que os 

dados primários obtidos por meio das respostas dos representantes da sociedade westphalense 

foram cotejados às informações constantes no sítio da internet da Prefeitura Municipal de 

Frederico Westphalen, com vistas a apurar à situação atual do Município, haja vista a 

inexistência de Portal da Transparência Municipal, objetivando enquadrar a realidade local às 

                                                 
1
 A autoridade máxima do Poder Executivo Municipal, o Prefeito Municipal, optou por responder os temas 

abordados no questionário por meio de texto. 
2
 Um dos respondentes, diretor de Entidade de Ensino Superior sediada no Município de Frederico Westphalen, 

optou por entregar o instrumento de pesquisa em branco, sendo assim consideradas todas as respostas. 

REPRESENTANTES DA 

SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA 

QUESTIONÁRIOS 

REMETIDOS RECEBIDOS 

Poder Legislativo 9 7 

Poder Executivo 1 1
1
 

Conselhos Municipais 3 2 

Órgãos Oficiais 2 1 

APAE – FW 1 1 

ACI – FW 1 1 

Rotary Clube 1 1 

Ensino Superior 4 4
2
 

Total 22 18 
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diretrizes priorizadas para a 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social 

(1ª Consocial). 

O tratamento dos dados consistiu na análise interpretativa dos questionários 

respondidos, sendo que para as perguntas fechadas, assinalou-se as respostas em planilha do 

software excel e procedeu-se à aplicação de fórmulas próprias de contagem de respostas 

afirmativas, negativas ou em branco, para cada caso, sendo também utilizada a ferramenta 

“gráfico”, de modo a possibilitar uma melhor visualização de algumas das respostas. Quanto 

às respostas abertas, foram analisadas e comentadas caso a caso.  

Os dados trabalhados e explicitados, em alguns casos, com enfoque na posição dos 

respondentes frente à sociedade, deram respaldo às considerações finais da pesquisadora de 

como é visualizada a transparência e a participação popular para a realização do controle 

social com foco na atual Administração Pública Municipal de Frederico Westphalen, pelos 

representantes da sociedade civil organizada, representativos da população local para o 

presente estudo. 
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6 PERCEPÇÃO DA REALIDADE MUNICIPAL 

 

 

No presente capítulo são expostas as interpretações extraídas das respostas aos 

instrumentos de pesquisa recebidos, em consonância aos objetivos do trabalho e pesquisas 

bibliográficas relacionadas ao tema transparência e controle social. Salutar se faz a 

consideração de que as questões contempladas no instrumento de pesquisa questionário 

objetivaram apurar o nível de conhecimento da população local, aqui simbolizada por uma 

amostra representativa, acerca da atual Administração Pública Municipal de Frederico 

Westphalen/RS. 

Em breve comentário, no Município de Frederico Westphalen, as informações sobre a 

atual gestão municipal se encontram dispostas no sítio da Prefeitura Municipal, no link 

denominado “Ações do Poder Executivo” (PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO 

WESTPHALEN, 2011). Informações acerca de licitações, meio ambiente, setor tributário, 

certidões negativas e publicações oficiais encontram-se disponíveis na página principal do 

sítio.  

Com foco nos questionários remetidos aos membros representativos da sociedade 

westphalense, do total de vinte e dois questionários, dezoito foram respondidos em tempo 

hábil para análise, tendo no mínimo um respondente de cada setor demandado, viabilizando a 

interpretação das respostas por nicho pesquisado, em alguns comentários que seguem. 

Cumpre o destaque de que os retornos dos respondentes foram de grande relevância para a 

análise concludente proferida. 

Das dezoito respostas recebidas, uma apresentou tratamento diferenciado, por ter sido 

realizada em formato de texto, relativa ao posicionamento do Prefeito Municipal, 

representante maior do Poder Executivo Municipal de Frederico Westphalen/RS. Sendo 

assim, as interpretações às respostas dos questionários embasaram-se em dezessete 

posicionamentos, sobre os quais, passasse a realizar os comentários pertinentes. 

 

 

6.1 ATUAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS 

 

 

Em análise as informações disponíveis na rede mundial de computadores, internet, 

depreende-se que a atual Administração Pública do Município de Frederico Westphalen/RS, 
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não possui um Portal da Transparência. Segundo informações obtidas por Vereador Municipal 

respondente da pesquisa realizada, o assunto teria sido alvo de projeto de lei, vetado pelo 

Poder Executivo Municipal. Assim, informações inerentes à gestão pública municipal de 

Frederico Westphalen/RS são obtidas no sítio da Prefeitura Municipal, consoante 

anteriormente relatado ou junto aos sítios de outros entes federados e respectivos portais de 

transparência. 

Em razão do exposto, o Município em questão não disponibiliza um banco de dados 

próprio com informações acessíveis à população, seguindo os conceitos explicitados pela 

Controladoria-Geral da União (2011b), de modo a possibilitar a realização do controle social 

pela comunidade local, embora existam ferramentas para tal, utilizadas por outros entes 

federados, sendo a internet a principal delas, conforme ressaltado por Bublitz (2011). 

Não obstante se depreenda como de fácil constatação a inexistência de um sítio 

denominado Portal da Transparência no âmbito Municipal de Frederico Westphalen/RS, 

quando questionados do assunto, quatro das respostas consideraram que o Município possui 

Portal da Transparência, sendo que a mesma quantidade julgou bom, com três respostas de 

que devia apenas melhorar, demonstrando um equívoco de interpretação entre o que seria, de 

fato, um Portal de Transparência Municipal. 

O Prefeito Municipal assim respondeu, ao se posicionar sobre a existência de Portal da 

Transparência para o Município de Frederico Westphalen/RS, em texto formalizado com 

vistas a responder o questionário inicialmente entregue: 

 
O Município de Frederico Westphalen ainda não possui o Portal da Transparência 

exigido pela Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009, tendo em vista que a 

exigência legal estabelece a data de 27 de maio de 2013 para a obrigatoriedade da 

disponibilização na rede mundial de computadores. Todavia, a Administração 

Municipal de Frederico Westphalen disponibiliza o sitio em que todos os atos 

municipais são publicados. 

  

Ressalta-se, contudo, que a resposta do chefe do Poder Executivo Municipal quanto à 

inexistência de Portal da Transparência no Município se alicerça no fato de que a Lei Federal 

nº 131/2009, ainda não se encontra em vigor para o Município de Frederico Westphalen, 

fazendo menção a publicação dos atos oficiais no sítio da Prefeitura Municipal. 

No questionamento quanto à existência de transparência da Administração Pública 

Municipal de Frederico Westphalen/RS na gestão dos recursos públicos, possibilitando a 

efetivação do controle social por parte da população local, as respostas foram as que seguem 

demonstradas na Figura 2: 
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Figura 2 – Análise das Respostas ao Questionamento 5 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Depreende-se, pela concentração de respostas, quanto à inexistência de transparência 

nas ações municipais, com doze posicionamentos. As respostas que vincularam a alternativa 

de existência de transparência totalizaram quatro posicionamentos, sendo que o quantitativo 

remanescente, qual seja, um respondente, optou por não se manifestar. 

O posicionamento do Poder Executivo é o que segue:  

 
A Administração Municipal de Frederico Westphalen tem transparência na gestão 

dos recursos públicos, haja vista que todos os seus atos são publicados nos jornais 

locais, bem como através do sítio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Sul são publicadas as despesas empenhadas. 

 

No contexto das questões sobreditas, importante se faz enfatizar a diferenciação 

anteriormente em destaque entre publicidade e transparência pública (CONTROLADORIA-

GERAL DA UNIÃO, 2009b, p. 41), onde a mera publicação dos atos oficiais do poder 

público municipal, por si só, não é capaz de gerar a transparência necessária aos usuários 

destas informações. Isso em razão de que a linguagem e os formatos apresentados de modo a 

atender o princípio constitucional da publicidade, em grande parte, não são claros e acessíveis 

o suficiente para que o cidadão comum possa interpretá-los e assuma posicionamentos 

concludentes. 

É de se levar em consideração que muitos Municípios, por ainda não empregarem 

ferramentas próprias de disponibilização de informações aos seus cidadãos, fazem vínculo a 

outros entes, como o Estado e a União, que possuem informações do Município, embora 

restritas a recursos por estes entes liberados, não havendo maior detalhamento da aplicação 

destes recursos, que seria de competência do Município destinatário. 

Alguns respondentes, incluindo a autoridade máxima do Poder Executivo Municipal, 

fizeram menção ao sítio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), o 

qual possui uma robusta base de dados dos Municípios gaúchos, livremente acessível, como 

Respondentes 

Há Transparência (4)

Não há Transparência

(12)

Não Opinou (1)
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sendo uma fonte importante de informações sobre as gestões públicas. Isso significa que, 

atualmente, mesmo que os Municípios ainda não tenham estruturado sítios de consulta das 

informações relacionadas aos recebimentos e aplicações dos recursos públicos, essas 

informações podem ser obtidas através de consultas ao sítio do TCE/RS, no tópico Controle 

Social. 

Esta inovação do TCE/RS, que consiste em tornar pública a base de dados dos 

municípios gaúchos, para que o cidadão possa se utilizar destas informações (TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2011b), ainda não é de conhecimento 

geral, carecendo de forte mobilização e orientação para que estas ferramentas de democracia 

participativa sejam inseridas no cotidiano dos cidadãos, motivando a geração de fiscais dos 

gastos públicos nos mais diferentes setores da sociedade. 

Ainda acerca dos Portais de Transparência, que representam poderosas ferramentas de 

apoio ao exercício do controle social, a Controladoria-Geral da União (2010) faz menção, 

mais especificamente ao Portal da Transparência Federal, que o mesmo reúne informações 

sobre o uso do dinheiro público pelo Governo Federal e os disponibiliza aos cidadãos 

brasileiros, numa relação governo-sociedade, baseada em transparência e responsabilidade 

social. Assim também consta:  

 
O governo deve propiciar ao cidadão a possibilidade de entender os mecanismos de 

gestão, para que ele possa influenciar no processo de tomada de decisões. O acesso 

do cidadão à informação simples e compreensível é o ponto de partida para uma 

maior transparência. 

 

Quanto ao questionamento relacionado à existência de ferramentas, no Município de 

Frederico Westphalen, para a realização de denúncias, por parte dos cidadãos, treze dos 

instrumentos de pesquisa, apresentaram resposta negativa, informando como alternativa ao 

cidadão recorrer ao seu Vereador, ao Ministério Público, aos meios de comunicação como 

Rádios e Jornais e até mesmo ao Poder Judiciário, surgindo à sugestão de criação de uma 

Ouvidoria no Município. 

Já o Senhor Prefeito Municipal, assim se posiciona: “O Município disponibiliza ao 

cidadão a possibilidade de denunciar qualquer irregularidade administrativa diretamente na 

Secretaria Municipal da Administração”. 

No Manual de Integridade Pública e Fortalecimento da Gestão, confeccionado pela 

Controladoria-Geral da União (2009b, p. 25) consta que para que haja maior estímulo ao 

Controle Social nos municípios, é importante que cada Prefeitura “[...] crie espaços para a 

participação popular na busca de soluções para problemas na gestão pública, construindo 
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canais de comunicação entre ela e os cidadãos”. A situação atual do Município sob enfoque 

demonstra carência quanto à existência de ferramentas desta alçada, a qual requer estrutura 

tecnológica, de pessoal, bem como comprometimento no atendimento e devido retorno às 

demandas da sociedade. 

Nenhum dos respondentes informou ser possível o levantamento, por meio de pesquisa 

a internet, do vencimento básico dos cargos existentes no quadro de pessoal do Município de 

Frederico Westphalen/RS, sendo que quatorze deles expressou não ser disponível esta 

informação. Treze mencionaram não ter conhecimento de quantos cargos estão providos e de 

quem são as pessoas contratadas emergencialmente pelo Município. 

A transparência deve ser uma das principais diretrizes a serem adotadas pelas 

administrações municipais e, no caso específico, a Administração Municipal de Frederico 

Westphalen carece de melhorias quanto à qualidade e forma com que as informações são 

disponibilizadas à sociedade. A transparência possibilita a construção de um ambiente de 

integridade, oferecendo meios para que a sociedade contribua na adoção de medidas corretas 

na condução da gestão pública (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2009b). 

Assim extrai-se do material em análise: 

 
Trata-se também de uma ação preventiva a corrupção, pois quando os agentes 

públicos têm consciência de que estão sendo vigiados e que a aplicação do dinheiro 

público está sendo controlada, eles tendem naturalmente a ser mais cuidadosos com 

a correção e legalidade de seus atos. 

 

No tema relacionado às diárias, seis respondentes informam ter condições de levantar 

as pessoas que receberam diárias pagas por meio de recursos públicos municipais no exercício 

de 2011 (valores e motivo do deslocamento). Constatou-se, todavia, que os respondentes 

pertenciam exclusivamente ao poder legislativo (Vereadores Municipais), sendo mencionada 

em algumas respostas a busca destas informações no sítio do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Sul, inclusive pelo responsável pelo Poder Executivo, o qual se posiciona: “O 

pagamento de diárias e a finalidade das viagens podem ser apurado através do sítio do 

Tribunal de Contas do Estado em que todas as notas de empenhos são publicadas”. 

Pelo exposto, as respostas afirmativas não representam a transparência do poder 

público municipal e sim a utilização de outras fontes de informação para suprir a carência 

existente na disponibilização das informações pelo ente público municipal. Para nove dos 

demais respondentes estas informações não são disponíveis e, em dois casos, não houve a 

manifestação dos pesquisados. 
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A opinião soberana na pesquisa para o presente questionamento se coaduna com as 

informações constantes na reportagem divulgada no jornal Zero Hora (BUBLITZ, 2011, p. 6), 

intitulada Sem Transparência - Sites municipais omitem dados, onde consta que 93,33% dos 

órgãos públicos pesquisados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul não 

disponibilizam informações sobre as diárias pagas pelos respectivos erários. 

Quando questionados quanto à transparência existente nos certames licitatórios, nas 

obras em andamento e relacionada aos Conselhos Municipais, quantos e quais são, nove 

pesquisados afirmam pela inexistência de transparência nas ações públicas municipais, e dois 

se abstiveram de opinar. 

O Executivo Municipal assim se manifesta no tema Conselhos: “Os conselhos 

municipais existentes em Frederico Westphalen/RS são decorrentes de leis que são publicadas 

no sítio do Município e no site do Tribunal de Contas do Estado”. 

No dizer de Mileski (2005), a organização institucional na representação de 

determinado segmento da sociedade adquire força e autonomia para pleitear atendimento de 

seus interesses, assim como para exercer controle e vigilância sobre os atos governamentais. 

O interesse individual possui pequena importância diante do interesse social. Os Conselhos 

Municipais se constituem nestas representações da sociedade, onde somente com o 

fortalecimento dos aspectos culturais fundados em fatores de essência democrática e com o 

desenvolvimento de uma consciência popular, poderá o cidadão, na defesa de seus direitos, 

exigir transparência dos atos governamentais, participação com poder de influência nos atos 

de decisão de políticas públicas e consequentemente, exercício do controle social. 

Decorre daí a necessidade de total transparência na constituição e composição destas 

representações, viabilizando o alcance dos cidadãos interessados aos debates iniciados nos 

Conselhos, o que não se examina no caso em concreto. 

Houve quase que unanimidade na afirmação de que no Município de Frederico 

Westphalen/RS são realizadas Audiências Públicas, com quinze respostas afirmativas. 

Todavia, quatorze respondente informa que a participação da população é pouco 

representativa, dois mencionam não ter conhecimento da matéria e um optou por não se 

manifestar. 

A mera realização das Audiências Públicas não é capaz de concretizar a estimulação 

para que os cidadãos participem das decisões a serem tomadas. Cita-se o objetivo principal da 

1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social (CONTROLADORIA-

GERAL DA UNIÃO, 2011a): 
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A 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - 1ª Consocial tem 

como objetivo principal promover a transparência pública e estimular a 

participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública, contribuindo 

para um controle social mais efetivo e democrático que garanta o uso correto e 

eficiente do dinheiro público. (nosso grifo) 

 

O estímulo à participação da população, referido no objetivo principal da Conferência 

em relevo, deveria trazer como resultado uma representatividade da sociedade nas Audiências 

Públicas, oportunidade em que são tratados assuntos de relevante interesse local, o que não se 

constatou dos retornos dos respondentes. 

Dez dos dezessete respondentes entendem pela inexistência de instrumentos de 

incentivo à participação da população na formulação de políticas públicas e nas prestações de 

contas. Como formas almejadas de incentivo à participação popular, foram mencionadas: 

reuniões de bairros com votação de prioridades, local de recebimento de sugestões pelo 

Executivo Municipal (internet), Orçamento Participativo e utilização dos meios de 

comunicação para o chamamento da sociedade visando à materialização da participação. 

Ainda, foi ressaltada a necessidade de realização de conferências municipais e de capacitação 

do corpo de conselheiros que atuam nas mais diversas áreas. 

Cita-se ainda outras formas como as Prefeituras podem estimular o controle social nos 

seus Municípios (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2009b, p. 25): 

 
- divulgue as informações acerca dos gastos dos recursos públicos; 

- [...] 

- incentive o funcionamento regular dos Conselhos; 

- disponibilize estrutura física e outros recursos para atuação dos conselhos, como 

computador, telefone, impressora, mesas e cadeiras; 

- promova capacitação de conselheiros de políticas públicas; 

- modernize os processos administrativos para facilitar a fiscalização e o controle 

por parte dos cidadãos; 

- simplifique a estrutura de apresentação do orçamento público, aumentando, assim, 

a transparência do processo orçamentário; 

- identifique a existência de mecanismos formais destinados a fomentar a 

participação de seguimentos sociais organizados no processo de avaliação de 

resultados das ações governamentais; e 

- disponibilize acervo técnico/bibliográfico relacionado ao tema de Controle Social 

aos cidadãos. 

 

Cabe o destaque que seis dos respondentes concluíram pela existência de incentivo à 

participação da população na formulação de políticas públicas, por parte da Gestão Pública 

Municipal, todavia, se destaca que os integrantes deste grupo foram exclusivamente 

vereadores e membros de Conselhos Municipais, ou seja, aqueles que mais diretamente atuam 

no incentivo à referida participação. 
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Segundo a Controladoria-Geral da União (2010, p. 25), a efetividade dos mecanismos 

de controle social está diretamente relacionada à capacidade de mobilização da sociedade e do 

seu desejo de contribuir. Consta no material em tela: 

 
É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da 

gestão governamental, de exercer o controle social da despesa pública. Somente com 

a participação da sociedade será possível um controle efetivo dos recursos públicos, 

o que permitirá uma utilização mais adequada dos recursos financeiros disponíveis. 

 

No que tange a esta capacidade de mobilização da sociedade, formulou-se o seguinte 

questionamento: Você entende que a população local está orientada de modo a “controlar” a 

aplicação dos recursos públicos municipais? 

A Figura 3, a seguir demonstrada, explicita o entendimento da comunidade quanto à 

orientação atualmente existente, havendo relatos de dificuldade, inclusive, de preenchimento 

do presente instrumento de pesquisa, por falta de conhecimento sobre onde buscar as 

informações sobre o tema questionado. 

 
Figura 3 – Análise das Respostas ao Questionamento 17 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Da figura se extrai que, treze respondentes entendem que a população local não está 

orientada de modo a controlar a aplicação dos recursos públicos municipais, indicando como 

melhor maneira de disseminar esta orientação, efetivando o controle social, a implantação do 

Portal da Transparência, o que possibilitaria a maior divulgação de dados sobre a gestão 

pública municipal na internet, bem como o fortalecimento e a orientação dos Conselhos e dos 

Vereadores Municipais. 

Em relação à existência de dificuldades de encontrar pessoas disponíveis na sociedade 

de Frederico Westphalen para assumirem cargos de representação, como dirigentes de 

entidades e conselheiros, a margem de respostas afirmativas se aproximou da totalidade, com 

quatorze afirmações, sendo que dez respostas concluem por haver descomprometimento da 

sociedade com a coisa pública. Entretanto, na totalidade das respostas válidas, a 

Respondentes 

População Orientada

(3)

População Sem

Orientação (13)

Não Opinou (1)



49 

 

responsabilização pela fiscalização dos recursos públicos não ficou restrita aos órgãos 

oficiais, havendo conscientização da população de que há a necessidade de interferência 

cidadã nas ações de governo. 

Esta percepção demonstra que, conforme Mileski (2005), a evolução do Estado passou 

a exigir uma transparência dos atos governamentais, com estímulo à participação popular, 

gerando a expansão dos meios de controle sobre a Administração Pública e possibilitando o 

controle social além do controle oficial, onde o cidadão é o meio executor do controle, que 

pode verificar, acompanhar e fiscalizar a regularidade dos atos governamentais.  

Todavia, ressalta o autor que o controle social não possui o grau de satisfação 

desejado, pois é os aspectos políticos e culturais do cidadão brasileiro que irão orientar o 

comportamento e ação do cidadão no acompanhamento da regularidade dos atos praticados 

pelos administradores públicos, fazendo menção a necessidade de uma cidadania organizada, 

em razão de que uma sociedade desmobilizada e com reivindicações unicamente individuais 

não dispõe da força necessária para conter o abuso do poder por parte do governo, não sendo, 

por conseguinte, capaz de garantir o controle sobre a coisa pública. 

Dos aludidos conceitos e posicionamentos, depreende-se que a sociedade 

westphalense, assim como a sociedade em geral, apresenta um déficit de participação nas 

questões relativas à coisa pública. O cidadão não se considera inserido no processo de 

fiscalização de forma atuante, mas quando questionado, é capaz de concluir que a teia 

fiscalizatória é mais ampla do que a determinada pelo positivismo legal, extrapolando o 

alcance dos órgãos oficiais de controle e abarcando a sociedade como um todo. 

Carece, pois, a Administração Pública Municipal de Frederico Westphalen de 

melhorias na qualidade e amplitude das informações disponibilizadas, em consonância a um 

árduo trabalho de incentivo e divulgação das ferramentas de controle social existentes, de 

modo a formar cidadãos conscientes e comprometidos, capazes de discernir acerca da 

necessidade de um engajamento maior no presente para que as futuras gerações não arquem 

totalmente com o ônus da anarquia e da desordem que o descomprometimento com a coisa 

pública poderá gerar. 
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6.2 BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

 

 

Como principal sugestão de melhoria acerca da implantação de ferramentas no 

Município de Frederico Westphalen/RS, de modo a tornar mais transparente as ações 

públicas, possibilitando a participação cidadã para a realização de um efetivo controle social, 

surge à criação do Portal da Transparência do Município. 

É do representante maior do Poder Executivo de Frederico Westphalen/RS a 

constatação de que o controle social terá efetivação quando da instauração do Portal da 

Transparência Municipal, conforme se cita: “Por derradeiro, entendo que por ser Frederico 

Westphalen, um município de porte médio, o controle social existe, porém, com a 

implantação do Portal da Transparência em 2013 deverá ser plenamente efetivado”. 

Outro aspecto ressaltado pelos respondentes à pesquisa e que pode ser trabalhado no 

âmbito municipal é a necessidade de preparo dos representantes do povo, Vereadores 

Municipais, responsáveis pela fiscalização das ações de governo. As atribuições do cargo 

assumido pelos Edis são amplas e muitas vezes desconhecidas na sua complexidade, o que 

torna frágeis as imprescindíveis rotinas de controle que como agentes fiscalizadores do poder 

executivo, os Vereadores Municipais devem assumir. 

Além disso, sugestões como a necessidade de fortalecimento e profissionalização dos 

Conselhos Municipais e a criação de núcleos municipais para o encaminhamento de propostas 

da aplicação dos recursos formados pelas contribuições dos cidadãos, foram destacadas como 

meios de buscar uma interação mais transparente entre governo e sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O conceito de controle social possui íntima relação com o de participação dos 

cidadãos nas questões vinculadas às relações políticas, sendo imperativo o amadurecimento 

de uma cultura participativa, colaborativa e em busca de soluções de conflitos, que decorre da 

procura por informações e do interesse dos membros da comunidade aos assuntos que 

interferem diretamente na vida social do Município em que o cidadão se encontra inserido. 

A transparência se materializa quando se constata uma boa disponibilização dos dados 

à população, referentes às ações governamentais, de forma clara e objetivando o 

conhecimento geral, com utilização da grande gama de ferramentas que se encontra 

disponível, sem encobrir ou camuflar ações que devem ser debatidas pelo público alvo das 

ações públicas, o povo, ressaltando-se os princípios da administração pública como basilares 

aos atos de governo. A transparência gera condições para tornar factível o controle social. 

Como relatado no decorrer do presente estudo, o Município de Frederico 

Westphalen/RS, alvo das considerações externadas sobre a atual gestão pública, não apresenta 

uma situação desejável nos aspectos de transparência e, por conseguinte, inibe um efetivo 

controle social. Frisa-se que a atual página principal do sítio do Município de Frederico 

Westphalen/RS, disponível na rede mundial de computadores, se demonstra mais convidativa 

a eventos realizados ou a realizar pelo Município do que a um chamamento ao cidadão para 

que auxilie na realização de um controle social, inexistindo, sobre este aspecto, uma 

ferramenta de captação de informações ou opiniões da população sobre as ações de governo.  

O estímulo à participação da população deve ser uma ação constante das 

Administrações Públicas Municipais, assim como a busca por capacitação. Em análise aos 

Municípios gaúchos inscritos no Programa Fortalecimento da Gestão Pública, 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2009b), não se observa o Município de 

Frederico Westphalen, o que materializa o desinteresse do Município na busca de capacitação 

presencial ao seu quadro técnico, inclusive, dispensando a possibilidade de atualização de 

acervos bibliográficos legais e técnicos, disponibilizados por meio do referido Programa. 

Em pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

acerca da transparência existente nos portais dos municípios gaúchos (Executivos e 

Legislativos), o Município de Frederico Westphalen/RS não é mencionado no ranking 

divulgado, sendo este um indicativo consistente de que o Município deve avançar no sentido 
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de disponibilização das informações no ambiente virtual, concretizando a transparência e 

incentivando à participação popular. 

Amparado nos elementos expostos no decorrer do presente estudo, retoma-se ao 

questionamento inicialmente formulado, “Qual o nível de conhecimento da população local 

acerca das ferramentas tecnológicas que se encontram à disposição da população para um 

efetivo controle social e se há transparência sobre as ações públicas desenvolvidas no 

Município de Frederico Westphalen, bem como se ocorre esta participação dos cidadãos?”, 

depreendendo-se pela existência de ferramentas capazes de proporcionar transparência às 

ações da Administração Pública Municipal de Frederico Westphalen/RS, todavia, ressalta-se 

que elas não se encontram efetivadas e consolidadas em ambiente de fácil manuseio, na 

atualidade, prejudicando a realização de um efetivo controle social por parte dos cidadãos.  

Em apreço, se aduz do conhecimento produzido pela coleta de materiais e consultas, 

bem como das respostas aos questionários aplicados, que a sociedade westphalense não 

encontra incentivo à participação e considera incipientes as ações da Administração Pública 

Municipal para tal efetivação, julgando, contudo, que a fiscalização da aplicação do dinheiro 

público não é responsabilidade exclusiva dos órgãos de controle, tendo a sociedade, papel 

determinante.  

No intuito de busca de um modelo basilar de efetivação da transparência e de modo a 

tomar ciência de como a discussão acerca do tema base da presente pesquisa se encontra 

disseminado, a cursista participou da 1ª Conferência Municipal de Porto Alegre sobre 

Transparência e Controle Social, com o tema: “Promover a transparência e estimular a 

participação democrática da sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública”, 

realizada em 02 de dezembro de 2011, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

Nesta oportunidade foi possível confirmar a participação comprometida de algumas 

classes da sociedade, discutir temas de relevância ao setor público, participar de sugestões de 

prioridades e concluir que as temáticas postas em discussão no evento são muito caras a 

todos. Todavia, necessitam de esforço no despertar da consciência e da cultura de que a 

informação é de todos e que o controle social não deve se restringir a internet, sendo 

imprescindível que os mecanismos de controle acompanhem os avanços democráticos. 

Destaca-se como entraves para a concretização das questões debatidas sobre o tema 

em escopo o aspecto temporal relacionado à vigência da Lei Federal nº 131/2009, para 

municípios com porte como o do Município de Frederico Westphalen/RS, à semelhança do 

que ocorre com a vigência da Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527/2011, que 

objetivou regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações 
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públicas e significou um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e 

também para o sucesso das ações de prevenção da corrupção no país, trazendo formas de 

tornar possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais. 

Acredita-se que com a vigência das legislações em realce, o acesso da sociedade às 

informações públicas possibilitará uma melhoria na gestão pública. 

Como recomendação e, visando encaminhar o Município de Frederico Westphalen às 

premissas estabelecidas para a 1ª Consocial, com incentivo à transparência e estímulo a 

participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública vislumbrando o uso correto 

e consciente dos recursos públicos, esboça-se o sítio do Portal da Transparência de Porto 

Alegre, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Portal Transparência Porto Alegre 

 
Fonte: PORTAL TRANSPARÊNCIA PORTO ALEGRE, 2011. 

 

Resta, pois, como sugestão de continuidade do presente estudo, a avaliação de 

eventuais incrementos das boas práticas de transparência pública mencionadas para o 

Município de Frederico Westphalen/RS, como o Portal da Transparência Municipal e a 

avaliação das ferramentas que hão de ser disponibilizadas pelas futuras administrações 

municipais de Frederico Westphalen/RS, em atendimento às normativas legais sobreditas que 

entrarão em vigor, no intuito de municiar os cidadãos de informações que possibilitem a 

concretização do tão idealizado controle social no dia-a-dia da gestão pública municipal. 

Insta ressaltar que somente a partir do interesse, engajamento e comprometimento dos 

cidadãos de um Município para com a correta destinação dos recursos públicos é que veremos 



54 

 

reduzidos os reiterados escândalos de malversação do patrimônio público a que estamos nos 

familiarizando. 

Cita-se como contribuição do presente estudo, a possibilidade de trazer o tema ao 

“pensar” de pessoas que, por seus postos e engajamento aos assuntos do Município de 

Frederico Westphalen/RS, assumem posição importante no papel de redirecionar o rumo das 

questões públicas municipais, dissolvendo barreiras para tornar as ações públicas o mais 

transparente possível e incentivando o cidadão a fazer a diferença na sociedade, sempre em 

busca de melhores condições de vida para uma grande massa dependente da correta aplicação 

dos recursos públicos do Município. 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) participante, 

Sou aluna do Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal, da Escola de 

Administração – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e estou realizando 

uma pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob a orientação do Professor 

Dr. Pedro de Almeida Costa, cujo objetivo é o levantamento do nível de conhecimento da 

população local acerca das ferramentas tecnológicas que se encontram à disposição da 

população para um efetivo controle social e se há transparência sobre as ações públicas 

desenvolvidas no Município de Frederico Westphalen, bem como se ocorre esta participação 

dos cidadãos. 

            A sua participação envolve o preenchimento de um questionário como membro 

representativo da comunidade de Frederico Westphalen. Essa participação neste estudo é 

voluntária.  

Os resultados deste estudo serão publicados, mas seu nome não aparecerá e será 

mantido o mais rigoroso sigilo através da omissão total de quaisquer informações que 

permitam identificá-la. Apesar de que você não terá benefícios diretos em decorrência de sua 

participação, o provável benefício que lhe advirá por ter tomado parte nesta pesquisa é a 

consciência de ter contribuído para a compreensão do fenômeno estudado e para produção de 

conhecimento científico. Se você tiver qualquer pergunta em relação à pesquisa, por favor, 

telefone para 55-9103-3069. (telefone de Cleise Gindri Haigert - cursista) ou e-mail 

cleisehaigert@bol.com.br.  

Desde já agradecemos sua contribuição no estudo proposto.  

Atenciosamente, 

 

_______________________________________________________________ 

Cleise Gindri Haigert                 Frederico Westphalen, 13 de dezembro de 2011 

Consinto em participar deste estudo. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura - entrevistado          Frederico Westphalen, __ de dezembro de 2011 

  

 

mailto:cleisehaigert@bol.com.br


60 

 

APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO 

 

 

Abordagem: Controle Social e Transparência na Administração Pública Municipal de 

Frederico Westphalen na atualidade 

Aluna-pesquisadora: Cleise Gindri Haigert
3
 

Professor Orientador: Prof. Dr. Pedro de Almeida Costa 

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Entrevistado:__________________________________ 

Ente/Entidade:_________________________________ 

É premente a demanda da sociedade acerca da efetiva destinação proporcionada aos 

recursos públicos, carecendo esta de acesso as ferramentas atualmente disponíveis para que 

cada um possa, numa democracia cidadã, praticar um efetivo controle social. Cabe aos entes 

que gerem estes recursos, a devida prestação de contas, evidenciando, com a máxima 

transparência, os atos de gestão que consomem as destinações de numerários e arrecadações 

municipais. 

  

Diante disso, questiona-se: 

1. É de seu conhecimento se o Município de Frederico Westphalen possui Portal de 

Transparência?  

(  ) Sim    (  ) Não 

 

2. Você já visitou? 

(  ) Sim, ele está muito bom 

(  ) Sim, ele é bom mas precisa melhorar 

(  ) Não, em Frederico Westphalen não há este tipo de Portal 

(  ) Não sei o que é um Portal de Transparência 

 

                                                 
3 Contadora pela Universidade Federal de Santa Maria, Campus de Santa Maria - RS e Graduanda do Curso de Direito da 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus de Frederico Westphalen - RS. Pós-Graduada em 

Auditoria e Perícia pela Pontifícia Universidade Católica, Campus de Porto Alegre - RS. Pós-Graduanda em Gestão Pública 

Municipal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EAD) - Polo de Panambi - RS. Auditora Pública Externa do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – Regional de Frederico Westphalen. 
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3. O Município de Frederico Westphalen disponibiliza ao cidadão ferramentas para a 

realização de denúncias acerca de inconformidades que sejam detectadas na gestão pública 

municipal (a exemplo das ouvidorias)? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

4. Em caso negativo, qual o meio que deve ser utilizado pelo cidadão westphalense para ser 

ouvido pela Administração Pública Municipal quando necessitar realizar alguma 

denúncia?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Você julga que o Município de Frederico Westphalen tem transparência na gestão dos 

recursos públicos, o que possibilita um efetivo controle social por parte da população? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

6. Em caso positivo, você é capaz de levantar, por meio de simples pesquisas na internet, qual 

o valor de vencimento básico dos cargos existentes no quadro de pessoal do Município? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

7. E você tem conhecimento de quantos cargos estão providos e quem são as pessoas que 

estão contratadas emergencialmente pelo Município, na atualidade? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

8. Teria condições de levantar as pessoas que receberam diárias pagas por meio de recursos 

públicos municipais em 2011 (valores e motivo dos deslocamentos)? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

9. É possível ter conhecimento dos certames licitatórios (incluindo dispensas e 

inexigibilidades) a serem realizados pelo Município de Frederico Westphalen, junto à rede 

mundial de computadores – internet? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

10. O Município disponibiliza fontes de pesquisa que permitam ao cidadão saber quais as 

obras municipais estão em andamento, na atualidade, e por quais valores foram contratadas? 

(  ) Sim    (  ) Não 
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11. Há informações disponíveis pelo Município, na rede mundial de computadores - internet, 

de quantos e quais Conselhos Municipais Frederico Westphalen possui? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

12. É possível o levantamento de quais as pessoas que integram estes Conselhos e que 

entidades ou órgãos representam, vinculando à legislação municipal relacionada à 

estruturação dos Conselhos? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

13. O Município de Frederico Westphalen realiza Audiências Públicas? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

14. Em caso positivo, qual a participação da população? 

(  ) pouco representativa 

(  ) representativa 

(  ) muito representativa e influente 

(  ) não tenho conhecimento 

 

15. Você tem conhecimento se há no Município de Frederico Westphalen instrumentos de 

incentivo à participação da população na formulação de políticas públicas e nas prestações de 

contas, como o Orçamento Participativo? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

16. Quais outras formas de incentivo à participação popular nas decisões sobre a destinação 

dos recursos públicos e fiscalização?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Você entende que a população local está orientada de modo “controlar” a aplicação dos 

recursos públicos Municipais? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

18. Em caso negativo, qual seria a melhor maneira de efetivar o “controle social”, o controle 

sobre os recursos públicos municipais a ser exercido pela população local?______________ 

__________________________________________________________________________ 
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19. Você avalia que há dificuldades de encontrar na sociedade de Frederico Westphalen 

pessoas disponíveis para assumirem cargos representativos da sociedade (ex.: dirigentes de 

entidades, conselheiros)? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

20. Em caso positivo, avalia que há descomprometimento da sociedade com a “coisa 

pública”? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

21. Entende que a efetiva fiscalização dos recursos públicos é de responsabilidade dos órgãos 

oficiais como o Tribunal de Contas e Ministério Público, não havendo a necessidade de 

interferência da população nas ações de governo? 

(  ) Sim    (  ) Não  

 

22. Você teria sugestões de melhoria para que fossem implantadas ferramentas no Município 

de Frederico Westphalen de modo a tornar mais “transparente” as ações públicas, 

possibilitando um efetivo controle da população (“controle social”)?__________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


