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MECANISMOS FACILITADORES DO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO
PÚBLICA

Nicolle Bartosiak

RESUMO

A  participação  popular  na  gestão  de  políticas  públicas  é  um  processo  que  pode  ser
amplamente  impulsionado  pela  forma  de  atuação  do  gestor  público,  em  termos  de
responsabilidade  e  transparência  na  gestão  fiscal.  A  Contabilidade  oferece  aporte  na
elaboração de relatórios, e a forma como as informações são apresentadas pode ser bastante
relevante para permitir o acesso e compreensão dos cidadãos sobre a eficiência e eficácia da
gestão  de  recursos  públicos.  Publicidade  e  transparência  das  informações  públicas  são
requisitos  para  que  as  comunicações  públicas  sejam  efetivas.  Ambos  os  conceitos  são
fundamentais na composição da accountability, como responsabilização permanente do gestor
público  em razão dos  poderes  que  a  sociedade lhe  outorgou,  e  do controle  social,  como
possibilidade da sociedade de monitorar e participar do processo de planejamento e execução
de  políticas  públicas.  Nesse  contexto,  a  presente  pesquisa  tem  como  questão  problema:
“Quais os mecanismos facilitadores do controle social na gestão pública, apresentados pela
Constituição  Federal  de  1988  e  legislações  subsequentes,  elaborados  com  aporte  do
conhecimento  contábil?”  O  objetivo  geral  é  apresentar  uma  abordagem  teórica  sobre  os
mecanismos facilitadores do controle social na gestão pública, desde a Constituição Federal
de 1988, cuja elaboração é realizada com aporte da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
A Constituição Federal e outros normativos subsequentes apresentam mecanismos que tem o
objetivo de possibilitar o processo de inclusão social nas decisões sobre os gastos públicos.
Como exemplos desses mecanismos, temos o orçamento público, os relatórios de execução
orçamentária e de gestão fiscal abordados na Lei de Responsabilidade Fiscal, os acréscimos à
LRF trazidos pela Lei da Transparência, e as obrigações objetivas de acesso à informação
trazidas pela Lei de Acesso à Informação. Trata-se de resultados da evolução da sociedade,
formalizadas pela legislação, ao buscar melhorias nos processos de controle social. Na linha
de evolução dos meios que permitem a participação popular é possível que novas formas
sejam regulamentadas num futuro próximo,  como as que tragam indicadores objetivos de
eficiência e eficácia, evidenciando impactos da gestão de recursos públicos.

Palavras-chave:  Gestão  Pública,  Controle  Social,  Orçamento  Público,  Lei  de
Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência, Lei de Acesso à Informação.

ABSTRACT

Public participation in the management of public policies is a process that can be largely
promoted by the way the public manager acts in terms of responsibility and transparency in
fiscal management. Accounting provides contribution into reporting, and the way in which
information is presented may be very relevant to enable public access and understanding of
the efficiency and effectiveness of public resources management. Publicity and transparency
of  public  information  are  requirements  for  public  communications  to  be  effective.  Both
concepts are fundamental in the composition of accountability, as a permanent responsibility
of the public manager due to the powers that society granted him, and of social control, as a
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possibility for society to monitor and participate in the process of planning and execution
public policies. 
In this context, this research has as a problem question: "What are the facilitating mechanisms
of social control in public management, presented by the Federal Constitution of 1988 and
subsequent  legislation,  elaborated  with  the  contribution  of  accounting  knowledge?"  The
general objective is to present a theoretical approach about facilitating mechanisms of social
control in public management, since the Federal Constitution of 1988, whose elaboration is
performed with the contribution of Accounting Applied to the Public Sector.  The Federal
Constitution and other  subsequent  regulations  present  mechanisms that  aim to  enable the
process  of  social  inclusion  in  decisions  about  public  spending.  As  examples  of  these
mechanisms, we have the public budget,  budget execution and fiscal management reports
addressed  in  the  Fiscal  Responsibility  Law,  the  additions  to  the  LRF  brought  by  the
Transparency Law, and the objective access obligations to information brought by the Access
to Information Law. These are results of the evolution of society, formalized by legislation,
when seeking improvements in the processes of social control. In the evolution of the means
that allow popular participation, it is possible that new forms will be regulated in the near
future, such as those that bring objective indicators of efficiency and effectiveness, evidencing
impacts of the management of public resources.

Key words: Public Management, Social Control,  Public Budget,  Fiscal Responsibility
Law, Transparency Law, Access do Information Law.

1 INTRODUÇÃO

A participação  do  cidadão  no  processo  de  elaboração,  execução  e  fiscalização  de
políticas  públicas  exige conhecimento acerca do conjunto de mecanismos facilitadores  do
controle  social  estabelecidos  pela  legislação.  É  necessário  entender  o  funcionamento  da
máquina pública e as formas como os gestores de recursos públicos divulgam e dão acesso às
informações sobre a gestão pública.

Para  ir  ao  encontro  das  necessidades  desses  cidadãos,  o  setor  público  (gestores  e
servidores  envolvidos  no  processo)  também  deve  estar  preparado  para  oferecer  as
informações demandadas por aqueles que são os provedores de recursos, e para os quais são
ofertados os serviços  custeados pela  arrecadação.  Além de cumprir  os aspectos  legais,  os
novos  caminhos  da  gestão  pública  transparente  exigem  aprimoramento  constante  dos
relatórios informacionais,  para que contenham informações verdadeiras,  confiáveis  e  úteis
para tomada de decisão.

O desenvolvimento local e a própria qualidade de vida da população são consequências
diretas  da  gestão  de  recursos  públicos.  Por  isso,  combinar  o  estudo  dos  relatórios  de
informações, providos pelos gestores e pela Contabilidade, como auxiliar direta da gestão e do
controle social, com as informações sobre características e necessidades locais, pode ser um
fator essencial para a busca de boas práticas de gestão.

Nesse sentido, Ferreira (2003) aponta que o estudo das condições locais é primordial
para  a  aplicação  eficiente  dos  recursos  públicos  de  modo  a  atender  as  necessidades  da
sociedade. Destaca, nesse contexto, o papel da Contabilidade como um sistema capaz de gerar
todos os tipos de informações e também de produzir relatórios que atendam as expectativas
dos usuários.  O autor  entende que o alcance de bons níveis de gestão pública passa pela
elaboração de demonstrativos que retratem a realidade local, e de indicadores na formulação
das políticas públicas.

Esse estudo propõe-se a apresentar a gestão de políticas públicas e a forma como a
Contabilidade se apresenta como auxiliar  na demonstração dos atos da gestão pública por
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meio de mecanismos facilitadores estabelecidos pela Constituição Federal e por legislações
subsequentes. Tem como questão problema: “Quais os mecanismos facilitadores do controle
social  na  gestão  pública,  apresentados  pela  Constituição  Federal  de  1988  e  legislações
subsequentes, elaborados com aporte do conhecimento contábil?”

O  objetivo  geral  do  presente  artigo  é  apresentar  uma  abordagem  teórica  sobre  os
mecanismos facilitadores do controle social na gestão pública, desde a Constituição Federal
de 1988, cuja elaboração é realizada com aporte da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Para o alcance do objetivo geral desse artigo, foram definidos os seguintes objetivos
específicos: a) apresentar aspectos sobre a gestão pública e o papel da Contabilidade Aplicada
ao Setor Público; b) descrever o orçamento público como meio constitucional facilitador do
controle social; c) descrever outros mecanismos decorrentes da evolução da legislação após a
Constituição Federal de 1988.

A discussão apresentada neste artigo justifica-se por colocar em evidência o orçamento
público e os demais meios legais por meio dos quais é permitido à população tomar parte no
processo  de  gestão  dos  recursos  que  ela  mesma  disponibiliza  ao  Estado  por  meio  do
recolhimento de tributos.

A partir do conhecimento de alguns desses mecanismos, o controle social é facilitado
por  permitir  avaliações  e  aferições  sobre  o  desempenho  na  aplicação  dos  recursos
arrecadados. Trevisan e Bellen (2008) afirmam que os relatórios das avaliações podem servir
tanto para divulgação, quanto para fomento do debate público em torno das alternativas de
intervenção governamental em uma dada realidade social.

Desta forma, conhecer esse contexto social e político e os meios disponíveis para poder
intervir nessa realidade possibilita um aprimoramento do debate público e da possibilidade de
controle e fiscalização dos atos de gestão das políticas públicas e seu desempenho para o
alcance do bem-estar social.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Esta seção apresenta um levantamento dos conceitos envolvidos para a abordagem do
tema,  considerando  material  bibliográfico  presente  em  livros,  legislação  e  periódicos
científicos nacionais. São abordados conceitos de Estado e Gestão de Políticas Públicas, o
estado atual de contribuição da Contabilidade Aplicada ao Setor Público,  e as exposições
conceituais sobre publicidade, transparência, accountability e controle social.

2.1 O Estado e a Gestão de Políticas Públicas

O Estado,  como instrumento  de  organização política,  deve  ser  estudado como um
sistema de funções que disciplina e coordena os meios para atingir determinados objetivos, e
como um conjunto de órgãos destinados a exercer essas funções. Por meio da atuação de seu
governo, o Estado tem o objetivo de promover o bem comum, observando a ordem social,
econômica e política dentro de seu território (SILVA, 2004).

Neste mesmo sentido, Slomski (2005, p. 24) entende que o Estado “não constitui um
fim  em  si  mesmo,  mas  um  instrumento  necessário,  para  que  os  indivíduos  evoluam  e
aperfeiçoem-se”.  Trata-se de representações  da visão do Estado como instrumento  para o
alcance  do  bem-estar  social,  e  sua  finalidade  não  está  relacionada  a  manutenção  de  sua
própria existência, mas à possibilidade de promoção do desenvolvimento humano coletivo.

A atuação do Estado, para intervir na economia de modo a corrigir situações em que o
mercado não é capaz de responder, é estudada por Musgrave, que classifica as atribuições
governamentais  em três  categorias:  promover  ajustes  na  alocação  de  recursos;  promover
ajustes na distribuição de renda; manter a estabilidade econômica. O orçamento público é um
dos  principais  instrumentos  para  viabilizar  políticas  que  contemplem  essas  atribuições
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governamentais e, ao desenvolvê-las, o Estado intervém na economia buscando o equilíbrio,
que  se  reflete  no  bem-estar  da  comunidade  (MUSGRAVE & MUSGRAVE,  1972,  apud
GIACOMONI, 2005).

Silva  et al.  (2012) corroboram nesse sentido, afirmando que o objetivo principal da
alocação de recursos por parte do governo é atender às necessidades de bens e serviços da
população  para  os  quais  não  há  viabilidade  econômica,  para  que  sejam  providos  pela
iniciativa privada.

Há de se mencionar  que as ineficiências  na alocação de recursos  trazem impactos
diretos na oferta de serviços sociais básicos, como saúde, educação, moradia e segurança, e
refletem  diretamente  na  qualidade  de  vida  das  pessoas,  causando  disparidades  no
desenvolvimento social e econômico.

Nesse contexto, as políticas públicas são consideradas mecanismos para a correção das
alocações ineficientes de recursos em um determinado espaço ou mercado, provocados por
uma  externalidade.  As  políticas  públicas  podem  ser  políticas  baseadas  no  mercado,  ou
políticas de regulamentação, em que o governo busca solucionar uma externalidade exigindo
ou proibindo determinados comportamentos (SCARPIN; SLOMSKI, 2006).

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, iniciou-se um processo de
descentralização da gestão pública, que passou a ter suas atribuições delimitadas tanto pela
própria  Constituição como por  outros  dispositivos legais,  que distribuem as  competências
entre as esferas municipal, estadual e federal.

De  acordo  com  Rezende,  Slomski  e  Corrar  (2005,  p.  26),  esse  processo  de
descentralização da gestão pública trouxe alguns pontos positivos, especialmente no que se
refere “à proximidade dos beneficiários com as ações sociais (redução da burocracia), o que
possibilitou  a  diminuição de  custos  conjugada ao  aumento  da eficácia  e  da  eficiência  na
aplicação das políticas públicas”. Os autores entendem que esse processo permitiu a atuação
em consonância com as realidades regionais e locais.

É certo que uma esfera de poder que abrange uma área menor, como um município,
está bem mais próxima da realidade e das necessidades daquele espaço, do que uma esfera de
poder  com maior  abrangência,  como um estado,  o  que  lhe  permite  atuar  de  forma  mais
assertiva na satisfação das necessidades coletivas próprias daquele espaço. Uma esfera de
poder  mais  ampla,  que  abrange  outras  esferas  menores,  como  o  estado  em  relação  ao
município ou a União em relação aos estados, tem, entretanto, a capacidade de coordenar
melhor determinadas políticas que ultrapassam a autonomia e também o alcance daquelas,
contribuindo para o bem-estar social de uma outra maneira.

Compete aos responsáveis pela gestão de políticas públicas a busca pela aplicação de
recursos de forma eficiente, eficaz e efetiva. Sobre esses conceitos, Revorêdo  et al. (2004)
afirmam que os atos do gestor público são eficientes quando produzem mais benefícios com
menos recursos; são eficazes quando conseguem atingir as metas previamente estabelecidas
nos  planos;  e  são  efetivos  quando  satisfazem  às  necessidades  dos  usuários,  agregando
resultados mensuráveis dos níveis de bem-estar alcançados.

A mensuração e avaliação de aspectos relacionados à eficiência, eficácia e efetividade
das políticas públicas governamentais vêm tomando o lugar de planos e controles baseados
apenas nos elementos de despesa. São resultado de mudanças nos objetivos e na cultura do
processo de planejamento e orçamento, que vêm tendo um enfoque de gestão voltada para
resultados  e  uso  eficiente  de  recursos,  de  modo  a  modernizar  a  administração  pública
(VARELA; MARTINS; CORRAR, 2009).

De acordo com Catelli e Santos (2004):

a  sociedade,  composta  de  grupos,  empresas,  famílias  e  indivíduos,  fornece  ao
governo  os  recursos  financeiros  necessários  para  a  sua  atuação,  na  forma  de
contribuições compulsórias via tributação. O governo, com suas entidades (órgãos
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da administração central, prestadores de serviço e de controle e apoio), tem como
função gerar benefícios de valor para a sociedade. O governo ainda interage com a
sociedade, adquirindo bens e serviços necessários às suas atividades. Considerando
que essas interações envolvem recursos escassos,  que possuem valor  econômico,
caracteriza-se, assim, uma relação econômica entre governo e sociedade na gestão
pública — cuja eficácia sustentável depende da capacidade do governo de gerar para
a sociedade benefícios de valor superior aos custos incorridos.

Trata-se  da  concepção  de  gestão  como  forma  de  empreender,  de  criar  valor  na
administração pública. O cidadão é visto como cliente e o gestor deve buscar padrões ótimos
de eficiência e eficácia, uma vez que a mesma sociedade que financia a atuação pública por
meio  do pagamento  de  tributos  é  a  destinatária  dos  serviços  prestados.  Essa  sociedade é
também  quem  legitima  a  atuação  do  gestor  por  meio  de  avaliações  possibilitadas  por
mecanismos de divulgação e de transparência da gestão fiscal responsável.

Catelli e Santos (2004, p. 439) enfatizam que uma entidade “cria valor quando é capaz
de produzir serviços para a sociedade de valor superior ao custo dos recursos consumidos na
sua produção”. Assim, o objetivo do gestor público é, por meio das políticas públicas, da
alocação eficiente de recursos, da gestão fiscal responsável e transparente, oferecer serviços
cujo valor total agregado supere as despesas incorridas com a estrutura necessária à atuação
governamental.

Nesse ambiente de gestão de recursos públicos, em uma sociedade plural composta
por  uma  diversidade  de  indivíduos  com  necessidades  distintas,  aparecem  questões
relacionadas às possibilidades de aquisição de conhecimento e capacidade de avaliação sobre
a gestão fiscal por parte da própria sociedade. E é exatamente aí que se insere a Contabilidade
Aplicada ao Setor Público.

2.2 Contabilidade Aplicada ao Setor Público

O surgimento e evolução da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sob um aspecto
histórico, pode ser vinculado ao mesmo contexto de evolução das finanças públicas no Brasil.
A edição  da  Lei  nº  4.320/1964,  que  estatui  normas  gerais  de  Direito  Financeiro  para
elaboração e  controle  dos  balanços  da União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito
Federal, é um importante marco na administração financeira e na Contabilidade Pública do
nosso país.

De acordo com o artigo 85 desta Lei, 

Os  serviços  de  contabilidade  serão  organizados  de  forma  a  permitirem  o
acompanhamento  da  execução  orçamentária,  o  conhecimento  da  composição
patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos
balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

A Contabilidade  Pública,  segundo Silva  (2004,  p.  196),  “é  uma especialização  da
contabilidade ciência,  voltada  para o estudo e a  análise  dos  atos  e  fatos  que ocorrem na
Administração Pública”.

Kohama (2008, p. 50), no mesmo sentido, conceitua Contabilidade Pública como “o
ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e execução da
Fazenda Pública, o patrimônio público e suas variações”.

Ambos os autores vinculam ao conceito de Contabilidade Pública o fato de ser uma
ciência que estuda, orienta, analisa, controla atos e fatos que ocorrem na Administração, ou na
Fazenda Pública.

Silva (2007) afirma que os métodos da Contabilidade Pública têm evoluído no tempo e
acompanhado o progresso da tecnologia. Para o professor, a Contabilidade não tem apenas um
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sentido técnico e legal. Embora sua perfeita utilização ainda seja bastante precária no Brasil,
ela é um sistema de controle e de auxílio para a administração, e tem as características para
ser  o  ponto  de  partida  básico  para  a  implantação  de  um  sistema  de  informações  da
administração pública. 

Platt Neto et al.  (2007) conceituam o conjunto de dados e informações de natureza
econômico-financeira  das  entidades  públicas,  produzido  pelos  órgãos  de  contabilidade,
planejamento  e  orçamento,  pelo  termo contas  públicas.  De acordo  com os  autores,  estas
informações podem representar dados monetários e não monetários, de natureza orçamentária,
financeira e patrimonial.

O  desafio  imposto  aos  gestores  e  servidores  que  trabalham  com  informações
financeiras relacionadas à gestão de recursos consiste em possibilitar o entendimento acerca
dessas informações aos principais interessados: a população. É ao povo, como contribuinte
dos impostos que financiam os programas de governo, que deve ser dado conhecimento claro
sobre a dimensão representada pelas cifras dos relatórios financeiros. 

Nesse sentido, Cruz e Platt Neto (2009), afirmam que “a compreensão dos valores
orçamentários, nas cifras dos bilhões e em linguagem contábil estatal, tende a afastar de um
entendimento  a  maior  parte  da  população,  que  não  é  versada  na  matéria”,  e  essa
complexidade, por vezes, gera menor transparência nas contas públicas.

Platt Neto et al. (2007) citam exemplos e situações verificadas na realidade brasileira
de  limitações  na  transparência  das  contas  públicas,  como:  relatórios  elaborados
exclusivamente para atendimento à legislação; relatórios sem atenção estética; uso de meios
restritivos de acesso (publicação apenas no Diário Oficial); páginas na internet com erros;
informações incorretas, incompletas e desatualizadas.

Dispositivos  legais  recentes  têm melhorado alguns desses  aspectos,  principalmente
quanto ao uso de meios restritivos de acesso. A obrigatoriedade de divulgação de uma série de
informações passou a extrapolar a mera publicação no Diário Oficial,  e muitas delas vêm
sendo, nos anos recentes (vide análise e resultados da presente pesquisa), obrigatoriamente
divulgadas  em  meios  eletrônicos,  o  que  possibilita  maior  facilidade  de  acesso  a  uma
quantidade maior de usuários.

Essas  mudanças  apontam  para  a  necessidade  de  adoção,  pelo  setor  público,  de
sistemas  contábeis  semelhantes  aos  da  iniciativa  privada,  adequados  para  possibilitar  o
conhecimento do custo dos bens e serviços produzidos  por organizações governamentais. O
formato  dos  relatórios  normalmente  não permite  comparações  de custos  e  resultados,  por
exemplo. Assim, torna-se mais complexa a avaliação da eficiência das ações governamentais
e a análise de alternativas que poderiam obter idênticos resultados com custos menores no
âmbito da gestão de recursos públicos (REZENDE; CUNHA; BEVILACQUA, 2010).

As informações, muitas vezes, limitam-se à apresentação de gastos para a provisão de
bens e serviços. Não é possibilitado, ao cidadão, tomar conhecimento do resultado gerado por
esse gasto, ou se o resultado poderia ser alcançado com custo menor para o contribuinte.

Essa  discussão  culmina  nas  necessidades  apresentadas  para  os  profissionais  da
contabilidade e também para os gestores de recursos públicos: dar publicidade aos relatórios
contábeis e de gestão, buscando tornar as informações compreensíveis e úteis para a tomada
de decisão de seus usuários, com o objetivo de propiciar a transparência plena das contas
públicas.

2.3 Publicidade, Transparência, Accountability

Quando se trata de formas para permitir o acesso da sociedade às informações sobre a
gestão pública, sejam elas qualitativas ou quantitativas, várias palavras se misturam para tratar
dos conceitos e abordagens relacionados a essa disponibilização: publicidade, transparência,
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accountability,  controle  social.  São  conceitos  inter-relacionados,  mas  com  significados
específicos.

As  comunicações  públicas  devem  obedecer  ao  binômio  publicidade-transparência,
para  que  possam  ser  consideradas  efetivas.  O  termo  publicidade  está  relacionado  à
divulgação,  à  disseminação  de  alguma  informação;  a  transparência,  por  sua  vez,  está
relacionada ao fato de o documento publicado ter sido elaborado com clareza e veracidade
(COELHO; CRUZ; PLATT NETO, 2011).

Esses conceitos estão correlacionados com o escopo da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei  nº 101/2.000),  que,  no que concerne à questão da transparência das contas públicas,
apresenta mecanismos para inserir os cidadãos no contexto dos atos da administração pública,
possibilitando  o  exercício  do  controle  externo  dessas  atividades.  Trata-se  do  conceito  de
controle social.

Coelho, Cruz e Platt  Neto (2011, p. 173-174) enfatizam que é responsabilidade da
administração pública, por meio de seus gestores e seu corpo de funcionários, construir um
Estado no qual  “os  cidadãos  possam participar  de  forma efetiva  na  discussão  da  melhor
aplicação do dinheiro público para o cumprimento da função básica estatal de responder pelas
necessidades dos cidadãos”. A participação popular, segundo os autores, é possível a partir do
acesso  à  informação  compreensível,  que  é  fundamental  para  a  aplicabilidade  do  controle
externo estatal. A transparência (clareza e veracidade) das informações permite a inclusão do
cidadão no processo de controle e tomada de decisões, necessários ao exercício da democracia
nos tempos  atuais,  e  que busca o fortalecimento  da cidadania,  conduzindo a  sociedade à
participação por meio de fiscalização,  planejamento e execução do orçamento,  e controle
social.

Percebe-se a existência de uma via de mão dupla entre sociedade e Administração
Pública: cabe à administração viabilizar a divulgação de informações claras, compreensíveis e
úteis para as necessidades da sociedade, e esta não pode deixar de cumprir o seu papel de
cobrar a transparência do governo. É sua responsabilidade, também, tomar parte no processo
decisório  sobre o dinheiro  público e  fiscalizar  sua  aplicação.  O fortalecimento do elo de
articulação  entre  a  sociedade  e  a  Administração  Pública,  por  meio  de  mecanismos  de
comunicação e divulgação, permite alcançar a transparência.

Para Rausch e Soares (2010, p. 31), a transparência das contas públicas deveria ser
encarada não apenas como uma exigência legal, mas como “um mecanismo por meio do qual
o gestor pode demonstrar o seu desempenho nos negócios públicos”. Os autores acreditam
que o gestor “deveria ser o maior interessado nessa forma de prestação de contas, porque se
sua  administração  tem  efetividade  nas  ações  governamentais,  com  equilíbrio  nas  contas
públicas, é sinal de que o gestor obteve sucesso na sua administração”. Reconhecem, por fim,
que apenas lançará mão deste recurso o gestor que tem responsabilidade e controle dos seus
atos.

Ao retomar o conceito exposto na subseção 2.1, em que foi tratada a concepção de
gestão  como  forma  de  empreender,  de  criar  valor,  e  também discutidos  os  conceitos  de
eficiência, eficácia e efetividade, torna-se mais fácil perceber que tratar de transparência nas
contas públicas é favorecer o bom gestor, pois se suas decisões e sua execução de políticas
públicas, viabilizada por meio do orçamento, apresenta bons resultados, nada mais produtivo
do que dar amplo conhecimento sobre os resultados obtidos.

Importante destacar que, quando falamos de gestão pública como empreendimento, é
necessário  compreender  que  essa  visão  é  relacionada  aos  resultados,  à  maximização  da
eficiência e da eficácia.

O governo não deve ser conduzido como um negócio, mas como uma democracia em
que a administração pública precisa apresentar uma nova postura frente aos seus desafios.
Trata-se  de  uma visão  que  coloca  os  gestores  e  servidores  diante  de  novas  exigências  e
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expectativas de atuação: servir à sociedade, valorizar as pessoas, agir de forma ética, defender
a democracia e buscar o interesse público (ROCHA, 2011).

Os conceitos de publicidade e transparência se referem, resumidamente, a mecanismos
de divulgação de informações verídicas de forma clara e compreensível, que trazem poder à
sociedade  por  meio  da  socialização  do  conhecimento  outrora  restrito  aos  interiores  da
administração pública. Qual a relação com o termo accountability?

Rocha (2011) esclarece que é comum observar uma mistura de conceitos e abordagens
relacionados a diferentes perspectivas e visões sobre esse assunto,  voltados à tentativa de
explicar ou criticar fatos e procedimentos do cotidiano da administração pública. Para Rocha
(2011, p.  86),  accountability é “a responsabilização permanente dos gestores públicos em
razão  dos  atos  praticados  em  decorrência  do  uso  do  poder  que  lhes  é  outorgado  pela
sociedade”.

Para Campos (1989, apud MEDEIROS, 2004) a tradução do termo accountability para
o português envolveria as ideias de “transparência” na condução das ações, efetiva “prestação
de contas” na utilização dos recursos públicos, e “responsabilização” dos gestores públicos,
tanto por suas ações como por suas omissões.

Rocha (2011) ainda chama a atenção para o fato de que existe uma responsabilidade
objetiva  que  caracteriza  o  conceito  de  accountability.  A  responsabilidade  objetiva  é
determinada por uma pessoa perante a outra, diferentemente da responsabilidade subjetiva,
que é baseada na moral e na ética, e vem a partir da própria pessoa.

Percebe-se  que  a  transparência  antes  abordada  é  um  dos  aspectos  envolvidos  no
conceito  de  accountability,  mas  que  este  vai  além,  e  envolve  também  as  ideias  de
responsabilização dos gestores e de prestação de contas dos recursos utilizados. Não se trata
de uma faculdade existente no âmbito da gestão, mas de uma obrigação do gestor perante a
sociedade que lhe outorgou o poder para administrar seus recursos. O gestor deve lidar com
os recursos públicos de forma transparente, prestar contas de seus atos, e está condicionado à
responsabilização por ações e omissões na sua gestão.

Varela e Pacheco (2012) indicam que é preciso observar a estrutura do setor público, o
desenho das políticas públicas e a avaliação de desempenho dos entes governamentais. As
autoras abordam uma dificuldade na accountability quando se observa a estrutura federativa
do  nosso  país,  uma  vez  que  as  políticas  públicas  envolvem  elementos  de  cooperação  e
competição entre os entes públicos, e esses elementos interferem no seu desempenho e na
possibilidade de avaliá-lo, trazendo impactos à percepção da sociedade.

Esse fator apontado pelas autoras está relacionado ao fato de as políticas públicas serem
responsabilidade de diferentes entes (municípios, estados, União), que hora agem de forma
cooperativa,  e  hora de forma competitiva,  abrangendo o mesmo grupo de pessoas.  Nesse
contexto,  ocorre  uma  barreira  à  sociedade  no  que  diz  respeito  a  responsabilizar  o
administrador público pelas suas ações no exercício da gestão, pois abre a possibilidade de
não  ficar  claro,  de  forma  suficiente,  qual  esfera  é  responsável  por  suprir  determinada
necessidade ou planejar e executar determinada política.

A transparência, além de ser um elemento de composição da accountability, também é
elemento-chave para o exercício do controle social. A qualidade da informação, como direito
fundamental da cidadania, impulsiona a coletividade para o exercício da cidadania, e tira-a
das margens do processo de gestão e fiscalização.

2.4 Controle Social

O controle social permite aos cidadãos a verificação, acompanhamento e fiscalização da
regularidade dos órgãos governamentais. Os cidadãos, a partir dessa abordagem, são partes
integrantes do processo de defesa do interesse público. O controle social consiste em uma
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forma expressiva de cidadania, uma vez que “permite a ligação política entre o Estado e os
indivíduos de modo efetivo e pleno, ficando o cidadão mais valorizado moral e socialmente,
sentindo-se co-responsável pelos resultados obtidos pelo governo” (ARRUDA; TELES, 2010,
p. 7).

Arruda e Teles (2010) ainda comentam sobre as formas pelas quais cada cidadão, ou
mesmo cada entidade da sociedade civil organizada, pode conhecer as ações administrativas
no âmbito da comunidade: publicações obrigatórias,  informativas,  publicitárias,  noticiosas,
verificação  in  loco ou  pela  rede  mundial  de  computadores,  bem como por  outros  meios
utilizados pela Administração para divulgar as realizações implementadas e a arrecadação e
aplicação  dos  recursos  públicos.  Ao  buscar  esses  meios  de  informação  os  cidadãos  e  as
entidades da sociedade civil organizada fortalecem diretamente o controle social.

A importância  do  controle  social  está  diretamente  ligada  à  consciência  coletiva  a
respeito da arrecadação e aplicação de recursos, buscando a melhoria do entendimento sobre a
gestão.  O fornecimento de informações claras e compreensíveis pela Administração é um
facilitador das atividades de controle social, ao passo que o interesse da sociedade em buscar
essas informações pode ser um elemento catalisador para melhorias da gestão e das próprias
informações disponibilizadas sobre a gestão.

De acordo com Ribeiro Filho et al. (2008):
    

O exercício do  controle social,  sendo preventivo,  traduzido por cidadãos melhor
informados, sendo conhecedores profundos de seus direitos e deveres, estimularia a
ocorrência de  controles externo e interno  realmente efetivos,  funcionando com a
plenitude  das  ferramentas  disponíveis,  além da disposição  de  desenvolver  outras
ferramentas que redundem em gestão pública eficiente, eficaz, efetiva e ética.

A partir da pesquisa realizada pelos autores, com questionários aplicados a servidores
de  controle  interno de órgãos  da administração pública  federal,  estadual  e  municipal,  foi
percebido um papel importante para o controle social, especialmente o papel da imprensa, das
ouvidorias  e  das  linhas  diretas  de  denúncia,  em divulgar  desvios  de conduta  de  gestores
públicos, e esses aspectos foram tidos como relevantes para aperfeiçoar o controle interno.

Trata-se de uma abordagem tridimensional, que envolve e integra as três formas de
controle:  controle  interno,  controle  externo,  e  controle  social.  Nessa  perspectiva,  o
fortalecimento do controle social é um impulsionador para as melhorias do controle interno,
que é aquele realizado no âmbito do próprio órgão, e cujas melhorias fortalecem também o
controle externo realizado por órgãos de controle, como os Tribunais de Contas, por exemplo.

O próprio processo de elaboração de políticas públicas, e planejamento e execução das
políticas  formalizadas  por  meio  do  orçamento  público,  é  beneficiado  diretamente  pelo
fortalecimento do controle social e pelo aprimoramento dos seus mecanismos facilitadores.
Isso acontece porque o controle social é um catalisador do processo de discussão e avaliação
da gestão pública.

Conforme  Ramos  e  Schabbach  (2012,  p.  1272),  “a  avaliação  é  um  instrumento
importante para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão, do controle
social sobre a efetividade da ação do Estado, esse último instrumentalizado pela divulgação
de resultados das ações de governo”.

As autoras afirmam que os processos de avaliação permitem: aprimorar o processo de
tomada  de  decisão;  vislumbrar  a  alocação  apropriada  de  recursos;  promover  a
responsabilização por decisões e ações (accountability) dos governantes perante o parlamento,
as agências reguladoras e fiscalizadoras e os cidadãos; desenhar políticas mais consistentes,
com melhores resultados e melhor utilização dos recursos (RAMOS; SCHABBACH, 2012).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A partir dos objetivos formulados para este trabalho, que consistem na explanação de
mecanismos  facilitadores  do  controle  social  na  gestão  pública,  fazem-se  necessárias  a
fundamentação  e  a  exposição  de  algumas  considerações  relacionadas  à  classificação  da
pesquisa e à forma como esta será operacionalizada.

Este  trabalho foi elaborado considerando os preceitos de uma pesquisa exploratória,
com abordagem de dados qualitativa, operacionalizado por meio de pesquisa bibliográfica e
documental.

O  artigo  descreve  uma  situação  contextual  e  expõe  um  conjunto  de  mecanismos
baseados na legislação, sem tratamento quantitativo para as informações apresentadas. Trata-
se,  portanto,  de  uma pesquisa  com abordagem qualitativa.  Segundo Richardson (1999)  o
método qualitativo  difere  do quantitativo  por  não empregar  instrumentos  estatísticos  para
tratamento de dados. 

Sobre a pesquisa exploratória, Gil (2008) afirma que ela tem o objetivo de proporcionar
maior familiaridade com o tema, buscando torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. Esta
pesquisa busca aprofundar o conhecimento sobre gestão de políticas públicas, controle social,
e  o  envolvimento  da  Contabilidade  no  fornecimento  de  mecanismos  legais  relacionados,
descrevendo suas características e expondo considerações sobre o seu conteúdo e utilidade
para os cidadãos.

Ao estabelecer o marco teórico classificatório da pesquisa em relação à sua abordagem
e  aos  seus  objetivos,  faz-se  necessário  descrever,  também,  a  maneira  como  ela  é
operacionalizada,  expondo  seu  delineamento.  Assim,  quanto  aos  procedimentos  técnicos
utilizados,  trata-se  de  uma  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  uma  vez  que  utiliza  as
chamadas fontes de papel (e também fontes virtuais) para a coleta de dados.

De acordo com Gil (2008, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é feita com base em material
já  elaborado,  constituído  principalmente  de  livros  e  artigos  científicos”,  enquanto  que  “a
pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico,
ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os projetos de pesquisa”. A diferença
está  na  natureza  das  fontes,  que  para  a  pesquisa  documental  são  mais  diversificadas,
compreendendo diários, regulamentos, alguns tipos de legislação, ofícios, relatórios, etc. Para
não comprometer a qualidade desse tipo de pesquisa, cabe ao pesquisador fazer uma análise
muito cuidadosa do material selecionado, buscando utilizar fontes diversas e confiáveis, que
possam ser validadas por outros pesquisadores.

Desta forma, considerando o delineamento metodológico deste trabalho, após a pesquisa
bibliográfica utilizando livros e artigos de periódicos científicos nacionais sobre o tema, com
o objetivo  de  entender  o  tema  e  buscar  elementos  atuais,  a  pesquisa  busca  descrever  os
mecanismos  facilitadores  do  controle  social  cuja  elaboração  envolve  trabalho  de  caráter
contábil.

Essa  exploração  de  informações  na  legislação  que  trata  do  tema começa  com uma
pesquisa acerca do orçamento público a partir de seus aspectos elencados na Constituição
Federal  de  1988.  Em  seguida,  são  apresentados  mecanismos  criados  a  partir  da  Lei
Complementar nº 101/2.000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que busca trazer transparência
na gestão fiscal. Após, é realizada uma abordagem da Lei Complementar nº 131/2.009, a Lei
da Transparência, e seus mecanismos para disponibilização de informações públicas por meio
de  portais  eletrônicos.  Por  fim,  a  Lei  nº  12.527/2011,  Lei  de  Acesso  à  Informação,  que
regulamenta o direito de acesso à informação pública também é incluída na pesquisa.

4 RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA
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Esta seção apresenta mecanismos dispostos na legislação que permitem o avanço das
formas de participação popular.

4.1 Constituição Federal e Orçamento Público

O orçamento público é o principal instrumento para planejamento, execução e controle
das Finanças Públicas. O enfoque do orçamento público está voltado à previsão de receitas e
fixação  de  despesas  públicas  para  um determinado período  de  tempo.  Silva  (2004,  p.26)
descreve o orçamento como um instrumento da moderna administração pública, que constitui
um ato  preventivo  e  autorizativo  das  despesas  a  serem efetuadas  pelo  Estado  durante  o
exercício.

Entre os normativos vigentes, prévios à Constituição Federal de 1988, que versam sobre
o  orçamento  público  estão  a  Lei  n.º  4.320/1964,  que  estatui  normas  gerais  de  Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, e o Decreto-lei nº 200/1967, que dispõe sobre a organização
da Administração Federal. 

A Lei nº 4.320/1964 tinha o objetivo de padronizar os procedimentos orçamentários nas
várias esferas de governo, adotando a classificação econômica e a classificação funcional.
Tratava  do orçamento como meio  de  evidenciação da política econômica  financeira  e  do
programa de trabalho do governo (art. 1º). A execução do orçamento, de acordo com esse
normativo,  deveria  manter  o  equilíbrio  entre  a  arrecadação  de  receitas  e  realização  de
despesas, por meio da liberação de cotas trimestrais de despesa (art. 47). 

O controle da execução do orçamento era atribuído, por esta Lei, ao Poder Legislativo
(art.  81),  e  as  especificações  constantes  da Lei  do Orçamento são indispensáveis  para os
registros contábeis das receitas e despesas.

Logo após, o Decreto-lei n.º 200/1967, em seu artigo 6º estabeleceu o Planejamento e o
Controle entre os princípios fundamentais para orientação das atividades da Administração
Federal. O artigo 7º elencou o orçamento-programa anual como um dos instrumentos básicos
de integração entre o planejamento e a promoção do desenvolvimento econômico-social e
segurança nacional do Brasil. 

A Constituição Federal de 1988 reforçou a associação entre orçamento e planejamento,
e tornou obrigatória a elaboração de planos plurianuais integrados à Lei Orçamentária Anual
(LOA) por meio da Lei  de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  A iniciativa para elaboração
dessas peças orçamentárias é do Poder Executivo (art. 165).

O  ciclo  orçamentário  inicia  com  o  plano  plurianual,  como  um  planejamento
governamental  de  longo  prazo  (4  anos)  que  estabelece  objetivos,  diretrizes  e  metas  da
administração pública, de forma regionalizada. Em seguida, a lei de diretrizes orçamentárias
estabelece  as  metas  e  prioridades  da  administração  pública,  para  a  elaboração  da  lei
orçamentária anual. Por fim, a lei orçamentária anual apresenta o detalhamento das receitas e
despesas para o período de um ano.

O orçamento anual compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos, e o
orçamento da seguridade social, nos termos do parágrafo quinto do artigo 165, e devem ser,
conforme o parágrafo sétimo,  compatibilizados com o plano plurianual,  tendo,  entre  suas
funções,  a  de  reduzir  as  desigualdades  inter-regionais,  segundo  critério  populacional.  O
parágrafo oitavo ainda reforça que a LOA disporá exclusivamente sobre previsão de receitas e
fixação de despesas, que é a manifestação escrita do princípio da exclusividade no orçamento
público.

Com a Constituição Federal de 1988 o tema orçamentário recebeu bastante ênfase em
alguns aspectos, como a elaboração anual da lei de diretrizes orçamentárias com as metas e
prioridades da Administração (art. 165), a devolução ao Legislativo do privilégio de propor
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emendas  à  lei  orçamentária  (art.  166)  e  a  normatização  do  princípio  da  universalidade
segundo o qual todas as receitas e despesas devem figurar obrigatoriamente no orçamento
público.

Ao tratar de orçamento público, a Constituição Federal de 1988 não trouxe uma peça
nova, mas cuidou de normatizar pontos específicos relacionados ao seu conteúdo e também ao
processo de elaboração, execução e controle, complementando o que outros normativos já
dispunham.

Abreu e Câmara (2015) apresentam o orçamento público como instrumento da ação
governamental capaz de tornar as ações governamentais factíveis ou não, de acordo com o
modo como é formalizado. As decisões na área de orçamento público apresentam correlação
forte com as ideias centrais dos mandatos e repercutem sobre toda a administração pública. As
questões orçamentárias influenciam as possibilidades e o modo de ação do Estado, fazendo
com que o orçamento torne-se um vetor, ou veto, da formulação de políticas públicas. 

O orçamento é um instrumento estruturante da ação governamental, um filtro de análise
da viabilidade de execução das políticas públicas, tanto do ponto de vista econômico quanto
político, pois sua utilização permite avaliar a disponibilidade de recursos para a formulação
das políticas públicas, e também as possibilidades da gestão orçamentária dentro do contexto
político-institucional de decisão (ABREU; CÂMARA, 2015).

As possibilidades de uso do orçamento público trazem uma abordagem estática, quando
se fala sobre a correlação feita nesse instrumento entre os recursos disponíveis (receitas) e os
gastos pretendidos (despesas) para a execução das políticas públicas propostas pelo gestor
para o seu mandato. Essas possibilidades trazem também uma abordagem dinâmica quando se
considera o contexto político e institucional envolvidos no processo decisório de gestão da
coisa pública.

Há que  se  falar,  porém,  que  a  utilização do orçamento  público,  por  si  só,  não  é  o
suficiente  para  oferecer  a  percepção  sobre  a  qualidade  do  gasto  público.  Isso  porque
informações sobre gastos projetados e efetuados na provisão de bens e serviços não são o
suficiente:  é  importante  saber  os  resultados  gerados  por  esses  gastos,  e  ainda  se  esses
resultados poderiam ser alcançados com custos menores. O aumento da transparência ocorre
quando é dada ênfase ao desempenho (REZENDE; CUNHA; BEVILACQUA, 2010).

O orçamento público é uma importante peça para o exercício do controle social, mas
suas  possibilidades,  quando analisado sem outros  instrumentos  adicionais,  são restritas.  A
legislação, após a Constituição Federal de 1988, trouxe novidades e fez evoluir as opções de
mecanismos de gestão do controle  social.  Um dos importantes normativos,  talvez o mais
importante, foi a Lei Complementar nº 101/2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal.

4.2 Lei de Responsabilidade Fiscal

A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma importante regulamentação legal,  à qual se
submetem os gestores públicos, editada após a Constituição Federal de 1988. Trata-se de uma
lei complementar que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal
responsável.

A responsabilidade na gestão fiscal,  de acordo com o primeiro artigo do normativo,
pressupõe “a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios
capazes  de afetar  o  equilíbrio  das  contas  públicas,  mediante  o cumprimento de  metas  de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições”.

Planejamento e transparência são os dois elementos condutores de toda a edição do
texto da Lei nº 101/2000. O capítulo II é dedicado exclusivamente a tratar do planejamento, e
se divide em quatro seções. As três primeiras tratam das peças orçamentárias previstas na
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Constituição  Federal:  Plano  Plurianual  (texto  original  da  LRF vetado),  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias, e Lei Orçamentária Anual.

No que diz respeito à LDO, uma importante novidade trazida pela LRF é o Anexo de
Metas Fiscais,  um elemento de planejamento e controle  para metas de receitas,  despesas,
resultados, montante da dívida, não apenas para o curto prazo, de um ano, mas também para
os dois exercícios subsequentes. O Anexo, conforme a LRF, também deve conter avaliações
sobre a situação financeira atual, sobre o cumprimento das metas relativas ao ano anterior,
evolução patrimonial nos últimos três exercícios, demonstrativos das memórias de cálculo que
instruíram os valores planejados, entre outros, dando transparência às bases dos quantitativos
numéricos estabelecidos no orçamento.

O texto da LRF reforça preceitos constitucionais e da própria doutrina a respeito da
LOA, como a necessidade de compatibilização dessa peça orçamentária com a LDO e o PPA,
os  demonstrativos  decorrentes  dos  atos  de  renúncias  de  receitas  (§  6º  do  art.  165  da
Constituição), e da obediência aos princípios orçamentários, como o da universalidade, da
especialização ou discriminação e da anualidade (§§ 1º, 4º e 5º do artigo 5º da LRF).

A quarta  seção do capítulo II  trata  da execução orçamentária  e  do cumprimento de
metas,  com  alguns  direcionamentos  práticos  para  a  materialização  das  disposições
orçamentárias, como a programação financeira e o cronograma mensal de desembolsos (art.
8º), a limitação de empenho e movimentação financeira conforme critérios da LDO (art. 9º) e
a observação de ordem cronológica para alguns pagamentos específicos (art. 10).

Os capítulos subsequentes da LRF tratam de diversas regulamentações a respeito de
receitas e despesas públicas, bem como da dívida pública, de limites para o endividamento, e
da gestão patrimonial.

O capítulo IX traz importantes disposições sobre transparência, controle e fiscalização.
São apontados, no artigo 48, como instrumentos da transparência da gestão fiscal: “os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as
versões  simplificadas  desses  documentos”.  O  artigo  48  foi  complementado  por  várias
disposições  das  Leis  Complementares  nº  131/2009  e  156/2016,  que  serão  expostos  nas
próximas subseções.

Destaca-se que o artigo 48 da LRF traz mecanismos de importância para o controle
social. O Relatório Resumido de Execução Orçamentária é bimestral, e deve ser publicado até
30 dias após o encerramento de cada bimestre. A composição deste relatório está estabelecida
no artigo 52:

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão
atualizada;
b)  despesas  por  grupo de  natureza,  discriminando a dotação  para  o exercício,  a
despesa liquidada e o saldo;
II - demonstrativos da execução das:
a)  receitas,  por  categoria  econômica  e  fonte,  especificando  a  previsão  inicial,  a
previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no
exercício e a previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando
dotação  inicial,  dotação  para  o  exercício,  despesas  empenhada  e  liquidada,  no
bimestre e no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.

Há também o Relatório de Gestão Fiscal que é quadrimestral, e deve ser publicado até
30 dias após o encerramento de cada quadrimestre. O artigo 55 dispõe sobre sua composição:
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I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes
montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o;
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer
dos limites;
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do
inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de
caixa;
4)  não  inscritas  por  falta  de  disponibilidade  de  caixa  e  cujos  empenhos  foram
cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38.

O conjunto desses  relatórios  traz informações pormenorizadas,  que são úteis  para o
exercício do controle social. Os dados de relatórios contábeis, orçamentários e financeiros são
transpostos para demonstrativos e comparativos mais objetivos, relacionados diretamente a
objetos específicos de controle, como despesa de pessoal, montantes da dívida, despesas por
função, acompanhamento da arrecadação da receita, entre outros.

A aprovação da LRF fomentou os debates em torno da transparência da gestão pública,
ao apresentar, como exigência de transparência na gestão fiscal, a ampla divulgação, inclusive
em  meios  eletrônicos  de  acesso  público,  dos  planos,  orçamentos,  prestações  de  contas,
pareceres prévio e outros relatórios (como o RREO e o RGF, citados nesta subseção). A Lei
Complementar  nº  131/2009  detalhou  conteúdo  e  prazos  para  enquadramento  dos  entes
(CRUZ; AFONSO, 2018).

4.3 Lei da Transparência

Na subseção 2.3 desta  pesquisa foram expostos  alguns conceitos  sobre publicidade,
transparência,  accountability¸ e controle social. Na oportunidade, a transparência foi tratada
como um dos aspectos relacionados ao conceito de accountability, e também como elemento-
chave para o exercício do controle social.

De acordo com Bairral, Silva e Alves (2015, p. 645), “a transparência é um elemento da
comunicação entre cidadão e gestor público, um contrato social tácito em que, na perspectiva
da clássica teoria da agência, o principal (cidadão) delega ao agente (gestor público) uma
atividade de seu interesse e monitora sua realização”.

A Lei da Transparência acrescentou, ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(aquele que trata dos instrumentos da transparência, como prestação de contas, RREO, RGF,
etc.), que a transparência também será assegurada mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os
processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos;
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em
meios eletrônicos de acesso público;
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III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda
a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao
disposto no art. 48-A.

Esses pontos caracterizam a preocupação não apenas com a gestão fiscal responsável
perante órgãos técnicos, com o cumprimento dos dispositivos da LRF, mas também perante a
população,  com  a  preocupação  quanto  à  participação  popular  na  elaboração  das  peças
orçamentárias, que nada mais são do que a materialização das políticas públicas (inciso I).
Demonstram a preocupação, também, com a publicidade nos tempos atuais, considerando o
alcance e a rapidez dos meios eletrônicos como forma de promover o acesso à informação
para a maior quantidade possível de pessoas interessadas (inciso II). 

O inciso III, por sua vez, faz menção ao artigo 48-A que foi introduzido para estabelecer
a obrigatoriedade, pelos entes da federação, de disponibilizar acesso à algumas informações, e
para  o  cumprimento  desse  objetivo  é  necessária  uma  qualidade  mínima  para  sistemas
integrados de administração e controle.

De acordo com o artigo 48-A, devem ser disponibilizadas informações sobre todos os
atos praticados na execução das despesas públicas, com dados sobre o processo, fornecedores,
procedimento  licitatório,  e  produtos  fornecidos  ou  serviços  prestados.  Todas  as  receitas
também devem ter as informações sobre lançamentos e recebimentos disponibilizadas.

Observa-se que os dispositivos da Lei da Transparência acrescentam obrigações, aos
entes  públicos,  relacionadas  ao  próprio desenvolvimento  tecnológico  e  alcance dos  meios
eletrônicos de divulgação. Não faria mais sentido permitir que a publicidade e transparência
continuassem sendo pensadas como divulgação de informações apenas em Diário Oficial e
meios impressos, com todo o alcance e velocidade de propagação permitidos pelos meios
eletrônicos, que trazem maior possibilidade de exercício efetivo do controle social.

A transparência da informação pública ganhou maior relevância, no Brasil, a partir da
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  que  a  colocou,  juntamente  com  o  planejamento,  como
elementos  condutores  da  gestão  fiscal  responsável.  Após  a  LRF,  outros  dois  normativos
reforçaram as mudanças nas relações entre cidadão e gestor público: a Lei da Transparência,
que, como visto nesta subseção, determina a disponibilização, em tempo real, de informações
públicas  relacionadas  a  receitas,  despesas,  salários  de  servidores,  convênios  e  outros,  em
portais eletrônicos; e a Lei de Acesso à Informação (próxima subseção) que regulamenta o
direito do cidadão à informação pública. A divulgação, e não mais o sigilo, passaram a ser a
regra geral para a informação pública, com fornecimento de dados em linguagem acessível e
sem barreiras técnicas (BAIRRAL; SILVA; ALVES, 2015).

4.4 Lei de Acesso à Informação

A Lei nº 12.527/2011 é um dos normativos recentes de grande impacto na esfera da
administração pública. Seus procedimentos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação, devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e devem seguir algumas diretrizes, dentre as quais destacam-se, para o
presente estudo, a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção e
o desenvolvimento do controle social da administração pública (incisos I e V, do artigo 3º da
LAI).

Além de  dar  ênfase  na  publicidade  e  no  desenvolvimento  do  controle  social  como
diretrizes para a execução dos procedimentos de acesso à informação, o artigo 5º da LAI
ainda  prevê  que  o  acesso  à  informação  deve  se  dar  de  forma  transparente,  clara  e  em
linguagem de fácil compreensão.
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A possibilidade de efetivar o controle social, pela população, por meio da publicidade
de informações claras, transparentes e de fácil compreensão, passa a existir agora ratificada
pela  legislação.  A LAI  cria  uma  obrigação  mais  objetiva  para  os  entes  públicos,  com
procedimentos de acesso à informação delineados (artigos 10 a 20), regras para restrições de
acesso  (artigos  21  a  31)  e  tipificações  das  responsabilidades  e  punições  para  o  seu  não
cumprimento (artigos 32 a 34).

As bases da LAI são comparativamente amplas e profundas, abarcando todos os níveis
de governo, poderes e todas as entidades responsáveis por administrar dinheiro público, de
organizações não lucrativas  que provêm serviços às empresas públicas.  De acordo com o
Right-to-Information Rating (RTI-Rating), das 115 leis de acesso à informação existentes no
mundo, a LAI brasileira figura como a 22ª mais forte - no papel. O alicerce da LAI reside na
Constituição (artigo 5º, inciso XXXIII), e também em leis aprovadas nos anos 1990 e 2000,
tais como as dedicadas à Improbidade Fiscal, à Responsabilidade Fiscal e a lei sobre a Ficha
Limpa (MICHENER; CONTRERAS; NISKIER, 2018).

5 CONCLUSÕES

A legislação evoluiu, desde a Constituição Federal de 1988, criando condições legais de
acesso  à  informação  para  permitir  a  participação  popular.  Normativos  anteriores  foram
importantes  na  construção  da  regulamentação,  para  tornar  possível  o  status  atual  da
Contabilidade  enquanto  conjunto  de  conhecimentos  e  procedimentos  auxiliares  da  gestão
pública.

No decorrer do trabalho foram apresentados os normativos mais importantes na linha do
tempo que cria as possibilidades de controle social pelos cidadãos. Para responder à questão
problema levantada para esta pesquisa sobre os mecanismos facilitadores do controle social
na gestão pública, apresentados pela Constituição Federal de 1988 e legislações subsequentes,
elaborados com aporte do conhecimento contábil,  faz-se uma revisão sobre os normativos
apresentados.

O conhecimento contábil é utilizado como aporte: na elaboração, execução e controle
do orçamento público, considerando o conjunto das peças que o compõe de acordo com a
CF/88, (subseção 4.1); na elaboração dos instrumentos da transparência dispostos no artigo 48
da LRF, bem como dos relatórios do RREO e do RGF em conformidade com os artigos 52 e
55, respectivamente (subseção 4.2); no tratamento das informações, de modo a assegurar a
veracidade do conteúdo divulgado nos portais eletrônicos e conformidade da gestão integrada
dos sistemas administrativos, conforme previsão da Lei da Transparência (subseção 4.3); e no
fornecimento de informações solicitadas, de forma ativa, pelo cidadão, de acordo com a sua
competência, para satisfazer as disposições da LAI (subseção 4.4).

Rezende,  Slomsky  e  Corrar  (2005),  ao  estudarem  a  gestão  pública  municipal  e  a
eficiência dos gastos públicos, haviam observado um desafio, para entidades públicas, que
permanece hoje, mesmo após a edição das importantes Leis da Transparência e de Acesso à
Informação  (que  são  posteriores  aos  seus  estudos).  O  desafio  observado  consiste  em
evidenciar o impacto que os investimentos sociais provocam na melhoria da qualidade de vida
da população, ou seja, traduzir o efeito dos números de maneira que a sociedade enxergue os
efeitos dos investimentos públicos através de indicadores, para conhecer o efetivo impacto de
cada real investido na vida das pessoas e correlacioná-los às metas traçadas pelos gestores
públicos.  Os  autores  afirmam  que  o  alcance  disto  demonstraria  a  efetividade  da  gestão
pública,  e  criaria  mecanismos de transparência  para  a  gestão  dos  órgãos  governamentais,
gerando um processo de avaliação do desempenho e retorno social dos recursos públicos.

 Em uma sociedade em evolução, a legislação está em constante movimento, buscando
alcançar  possibilidades que ampliem aquelas  alcançadas  pelas  legislações existentes  até  o
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momento, de modo a alterar regramentos, extingui-los, ou até mesmo criar regramentos com a
presença de requisitos de novidade.

A Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  ampliou  as  possibilidades  de  controle  social  ao
enfatizar planejamento e controle para a gestão fiscal responsável, impondo fatores novos à
administração pública em relação ao texto constitucional. A Lei da Transparência ampliou os
instrumentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem sabe em alguns anos não
possamos  ver  novos  instrumentos  facilitadores  de  um controle  social  que  possibilitem a
evidenciação do impacto da aplicação de recursos públicos, com indicadores de desempenho e
comparativos de eficiência e eficácia?
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