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IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA,POR MEIO 
DO BALANÇO SOCIAL. Mattana, Jane G. M. pesquisadora e Bieger, Marlene Orientadora (Setor: 
Público Deptºde Ciências Sociais Aplicadas,Furi/ Uri- Santo Ângelo-RS). 

Contabilidade Social busca o intercâmbio entre o ser humano, a sociedade e a entidade, pois, mantém uma constante 
interligação, nesta perspectiva, o balanço social passou a ser um instrumento de avaliação continua das atividades 
organizacionais e na gestão pública não é diferente, já que é feita com o intuito de beneficiar a população e, portanto, 
é de interesse em demonstrar aos cidadãos o que está sendo feito e quanto se esta gastando dos recursos públicos para 
com a comunidade, porém, é quase inexistente qualquer divulgação de Balanço Social para Gestão Pública. Assim, o 
projeto de pesquisa tem por objetivo principal Identificar a Responsabilidade Social na Gestão Pública por meio da 
elaboração do Balanço Social, tendo como base a tipologia de Vergara (1997: 44) classificando a pesquisa quanto 
aos meios e quanto aos fins, tendo como resultados parciais a criação de um modelo de Balanço Social da Prefeitura 
Municipal de Santo Ângelo, podendo ser aplicado a qualquer instituição pública. Desse modelo de Balanço Social 
que teve por base a 
Receita Bruta Realizada, pode-se destacar que as maiores aplicações de recursos ocorreram com a folha de 
pagamento bruta com um percentual de 37,3 %, a Secretaria de Educação com 20,2 % e a Secretaria de Saúde e Meio 
Ambiente 12,2 %. Quanto ao perfil do quadro funcional de um total de 1237 funcionários pesquisados, apresentaram 
os seguintes resultados: que a maioria são mulheres com 56,5%; quanto à faixa etária 29,8 % possui entre 41 a 50 
anos; que 37,2 % possuem o 1º grau incompleto e que a maioria 58,1 % recebem de 0 a 3 SM. Percebe-se assim que 
a prefeitura municipal de Santo Ângelo tem um contingente de pessoas trabalhando na sua administração pública e 
para com este, deve existir responsabilidade social, assim o Balanço Social ira refletir a transparência dos recursos 
alocados.(PIIC-/URI) 
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