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RESUMO 

 

O presente artigo discute sobre a transparência pública e sua importância, buscando 

entender o conhecimento dos cidadãos da cidade de Wanderley-BA acerca desse assunto. Teve 

por objetivo geral investigar como a utilização do portal da transparência pela sociedade 

influencia na fiscalização da Gestão pública e no controle orçamentário do município. Para isso, 

foi necessário demonstrar as ferramentas disponíveis no portal, pesquisar o nível de 

conhecimento da sociedade sobre gestão pública e associar o uso do referido portal para a 

melhoria da fiscalização das contas públicas. Realizou-se, então, uma pesquisa descritiva, 

dedutiva, caracterizada como estudo de caso, com uma abordagem do tipo quali-quantitativa, 

pois além de analisar o conteúdo pela interpretação e detalhamento, também analisou-se 

estatisticamente os dados levantados. Como resultados temos que a população de Wanderley-

BA, em sua maioria, mostra-se interessada em conhecer o tema e, os que tinham conhecimento 

dessas informações, depois de se aprofundarem mais no assunto, demonstram interesse na 

utilização dessa ferramenta para o controle da gestão do dinheiro público, usufruindo dos 

recursos oferecidos pelo portal da transparência.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos, o Brasil vem passando por momentos conturbados devido à corrupção, 

na qual o dinheiro público é usado de forma indiscriminada por políticos corruptos. Esse 

assunto se tornou uma das principais pautas nos jornais de todo o país e, até no mundo, trazendo 

várias manchetes com denúncias e desdobramentos sobre os casos. Devido a esse momento, 

surgiu uma nova discussão acerca da necessidade crescente da inclusão digital, do acesso à 

informação e de sua importância para o crescimento da democracia visando transparência e 

publicidade ainda maiores.  

A gestão é uma atividade que deve ser melhorada para a obtenção de certos desfechos. 

No setor público, a gestão existe para minimizar a pobreza, para aprimorar a educação, 

aumentar a competição econômica, levantar a proteção de recursos naturais e para ampliar a 

cultura, dentre outros. Nesse contexto, a gestão pública deve fazer parte de um plano extenso 

de desenvolvimento, que provoque a melhoria das organizações e dos métodos das informações, 

buscando estratégias representativas sobre novas visões de desenvolvimento tecnológico 

(NASCIMENTO – GESTÃO PÚBLICA). 

Modos que favoreçam que as informações sejam acessadas de maneira clara e objetiva, 

por parte do cidadão, para que ele tenha ciência dos gastos públicos são resguardados através 

de leis, como a Lei complementar n°. 131/2000, mais conhecida como Lei da Transparência.  

Trata-se de uma lei brasileira sancionada em 2009 pelo Ex-presidente Lula, que obriga a União, 

os estados e os municípios a divulgarem seus gastos na internet em tempo real. O 

descumprimento dela pode ser denunciado aos Tribunais de Contas dos Estados ou 

ao Ministério Público por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Entrou 

em vigor através da Lei Federal n°. 12.527/2001, mais conhecida como a Lei de Acesso a 

Informação, em maio de 2012. (RODRIGUES et al., 2015). 

Transparência é o fluxo crescente de informações econômicas, políticas e sociais, 

apresentando os seguintes atributos: 1) acessibilidade aos meios de informações, aliada à 

proficiência; 2) relevância da informação apresentada; 3) qualidade e confiabilidade, 

abrangência, consistência e relativa simplicidade em sua apresentação (VISHWANATH & 

KAUFMAN, 1999). 

Levando em conta todos esses fatores, este trabalho visa entender o conhecimento que 

a sociedade de Wanderley-BA tem sobre transparência. Através de ferramentas disponíveis na 

web será demonstrado como podem ser encontradas as informações de onde e como está sendo 

investido o dinheiro público pela administração local, incitando as pessoas a fiscalizarem os 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Contas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico
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gastos e cobrarem melhorias da gestão. Buscando responder o questionamento desse estudo que 

é, como a utilização do portal da transparência pela sociedade de Wanderley-BA influencia na 

fiscalização dos gastos públicos do munícipio? 

A partir desse questionamento, buscamos investigar como a utilização do portal da 

transparência pela sociedade influência na fiscalização da Gestão pública e do controle 

orçamentário do município de Wanderley-BA, para assim cumprir os objetivos. Tendo por 

objetivos específicos: Demonstrar as ferramentas disponíveis no portal da transparência, 

Pesquisar o nível de conhecimento da sociedade sobre gestão pública e associar o uso do portal 

da Transparência pela sociedade para a melhoria da fiscalização das contas públicas. 

Este estudo se justifica, pois, quando a sociedade compreende e fiscaliza os atos dos 

seus governantes, com relação aos gastos das verbas, eles acabam sendo obrigados a agir com 

lisura e de maneira correta para que não aconteça de sofrer penalidades causadas por denúncias 

de atos corruptos, superfaturamento ou improbidade. E, para a gestão municipal analisada, no 

final do estudo poderá ser proposto melhorias na comunicação com os moradores da região em 

relação a seus atos administrativos. 

Por fim, este trabalho trata da importância de se ter clareza nas informações, da forma 

de acesso ao portal da transparência do munícipio de Wanderley-Bahia; aborda quais são as 

informações encontradas no site e o que a população pode fazer com elas.  

 

2. REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Administração pública é responsável pela gestão do dinheiro público, tendo a 

responsabilidade de utilizar as verbas de maneira a promover melhoria na qualidade de vida 

para os cidadãos, visando sempre um serviço de qualidade. Uma boa gestão é a base para que 

os municípios obtenham um bom desenvolvimento, lembrando que o compromisso maior 

sempre deve ser relativo à educação, saúde, infraestrutura, para que a sociedade possa ter uma 

boa qualidade de vida. 

A administração Pública, em todas as suas manifestações, deve atuar com 

legitimidade, ou seja, segundo as normas pertinentes a cada ato e de acordo com a finalidade e 

o interesse coletivo na sua realização (NOBREGA J.K.N.G., 2012) 

É de conhecimento nacional, o momento instável que o país tem passado 

economicamente, gerado por atos corruptos de gestões sem compromisso com o povo 
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brasileiro. Vários políticos brasileiros estiveram (estão) ligados a facções criminosas 

participando de desvio de dinheiro público, sendo considerados administradores incapazes de 

trazer alguma melhoria para a sociedade. 

Apesar de o fenômeno ter origens remotas, foi a partir do final da década 80 que a 

corrupção no Brasil passou a ser veiculada pela mídia e, portanto, a ser compreendida como um 

problema social e econômico para o pais. O fato a destacar neste ensejo é o papel desempenhado 

pela mídia, nas últimas décadas, no tocante à disseminação de informações na sociedade 

relacionadas a atividades ilícitas, as quais eram ocultadas pelo regime militar sob práticas de 

repressão e de inibição da liberdade de imprensa (RIBEIRO, 2004, p. 16). 

A importância da esfera fiscal se torna necessária para que a Administração pública 

caminhe em direção de atos lícitos e transparentes, obtendo resultados objetivos e de confiança 

para a sociedade. 

 

2.2 GESTÃO PÚBLICA 

 

Gestão tem o significado de gerir, administrar; no âmbito público, o responsável pela 

gerência do dinheiro e verbas vinculadas são aqueles escolhidos de forma democrática pela 

população e os seus respectivos subordinados. Uma boa gestão nessa esfera é importante, para 

a melhor aplicação do dinheiro resultando em mais oportunidades e benefícios para a sociedade. 

Segundo Lima (2006), “a gestão pública é focada em resultados e orientada para o 

cidadão”. A melhoria da qualidade ofertada pelos serviços públicos também é de 

responsabilidade da gestão pública que deve sempre estar elencada para uma “devida 

contribuição à competitividade do país” (LIMA, 2006 p.8). Logo, a gestão pública é feita pelos 

governantes, mas são direcionadas para a população, para controlar a qualidade dos serviços 

públicos. 

 

2.3 CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

A Contabilidade é uma ciência social que estuda, controla, pratica suas funções a partir 

dos fatos contábeis gerados pela instituição em um determinado período. Ela é um sistema de 

informação e avaliação para mostrar a seus usuários toda a análise feita naquela entidade. A 

finalidade dela é demonstrar todos os fatos que estão acontecendo, todas as variações e 

alterações. Sem a contabilidade, você não conseguiria saber o passado e o presente da sua 

instituição, muito menos prever o futuro dela. 
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A Contabilidade possui diversas funções dentro de uma entidade. Com essas 

informações em mãos, ela estará dando suporte para o gestor tomar a sua melhor decisão, pois 

a Contabilidade Econômica informará a apuração do exercício, avaliando se obteve lucro ou 

prejuízo. 

Com a Contabilidade Pública, você consegue extrair informações que mostrarão 

números e, através deles, analisará onde sua instituição está indo bem, se tem uma situação 

financeira boa ou ruim. Essa referida contabilidade é quem alimenta os portais e sites de 

transparência municipais, estaduais e federais mostrando assim, a importância do profissional 

de contabilidade nos órgãos públicos. 

 

 

2.4 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

 

A Lei de Acesso a Informação (LAI) foi promulgada no Brasil em 2011 e passou a 

valer em 2012. Ela garante ao cidadão o direito de ter acesso às informações sobre os gastos 

públicos a qualquer hora. Segundo Jacobi (2003), para alcançar mudanças na participação social 

há a necessidade de transformações institucionais que garantam a acessibilidade e a 

transparência da gestão. 

Dessa forma, toda e qualquer pessoa tem o direito de ter acesso às contas públicas, 

para usá-las da maneira que quiser, sem precisar explicar o motivo. Entretanto, na prática, não 

é bem assim que acontece. Para Pires (2011, p.61), “a participação social visa pressionar as 

instituições a serem mais ágeis e transparentes e, também, a propiciar um suporte de 

legitimidade às decisões de direção. Trata-se de instância política da comunidade de usuários 

de um serviço público”. 

A Transferência é um dos princípios da gestão pública, uma maneira muito eficaz de 

expor os gastos e aplicações das verbas públicas, através da qual todas as pessoas podem 

consultar, fiscalizar, ficando ciente das ações e, consequentemente, agir no combate à 

corrupção. Acredita-se que, se a população tiver acesso a essas informações, os gestores terão 

mais responsabilidade na gestão dos recursos, tanto nos eventos passados quanto nos futuros. 

Em outras palavras, transparência e acesso à informação pública, por si sós, não garantem o 

correto funcionamento da máquina pública, mas sem eles é impossível garantir que tal atividade 

ocorra sequer de maneira razoável (VALENTE, 2004). 

Para Przeworski (1998, p.61), os governos são responsáveis quando os cidadãos têm 

como saber se eles estão ou não atuando em defesa dos interesses públicos e podem lhes aplicar 
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as sanções apropriadas, de tal modo que os políticos que atuam em favor dos interesses dos 

cidadãos, geralmente, visam reeleição e os que não o tenham feito, perdem as eleições. 

 

2.5 FERRAMENTAS PARA FISCALIZAÇÃO 

 

Considerando que o Portal da Transparência é de suma importância para que os 

gestores divulguem os dados de suas ações com os gastos do dinheiro público, há uma 

necessidade de que ferramentas sejam disponibilizadas para que a sociedade possa acompanhar 

tais atos e, assim, venha a fiscalizar de maneira integral os governantes. 

Existe a obrigação de publicações em jornais de grande e pequena escala. Geralmente, 

são disponibilizadas de forma on-line, como exemplo temos jornais de grande circulação, 

Diário Oficial da União, Diário Gazeta do Oeste, Diário próprio de cada município como o 

ATM-Tec e, também, alguns municípios já estão implementando sites oficiais nos quais há o 

portal de transparência próprio facilitando o acesso à população. 

Todos os dados relativos aos atos oficiais de cada município, por lei, podem e devem 

ser encontrados no site do TCM (Tribunal de Contas dos Municípios), em duas plataformas, 

siga TCM-Captura e e-TCM. Afinal, todos os segmentos sociais e jurídicos também trabalham 

na mesma perspectiva de publicizar seus atos.  

 

2.6         WANDERLEY-BA 

 

Wanderley é uma cidade de pequeno porte, localizada no Oeste baiano, com população 

aproximada de 12.238 habitantes, segundo o último levantamento feito pelo IBGE. Fica 

próxima de municípios como Cristópolis, Cotegipe, Muquém do São Francisco e Brejolândia e 

está a 75 km de Ibotirama, a maior cidade do entorno. 

Segundo dados fornecidos pelo site G1, a última eleição para prefeito realizada no 

município de Wanderley teve um total de 9.076 eleitores, formalizando o ato com Fernanda 

Silva Sá Teles eleita Prefeita municipal, até a presenta data. 

Segundo dados do IBGE, a renda média mensal per capita no município, é de 1.9 

salários mínimos, a qual tem origem nos programas sociais do governo, a exemplo do Bolsa 

família e a carteira de pesca dos ribeirinhos. Além disso, seus munícipes exercem funções no 

ramo da pecuária, que é cabo forte da região; na agricultura e, em empregos ofertados pela 

prefeitura sendo a maior fonte empregadora do município. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa é do tipo descritiva, dedutiva e caracteriza-se como estudo de caso. 

Apresenta uma abordagem do tipo quali-quantitativa, pois além de analisar o conteúdo pela 

interpretação e detalhamento, também analisa estatisticamente os dados levantados que, por sua 

vez, são representados por meio de gráfico. A pesquisa foi realizada no município de 

Wanderley, cidade localizada na Região Oeste da Bahia, aproximadamente a 125 Km da cidade 

de Barreiras-BA, a cidade possui uma população de aproximadamente 13.000 habitantes, 

segundo o último censo de 2010. 

A amostra foi composta por 100 (cem) participantes com faixa etária entre 16 e 70 

anos, moradores do município, os quais foram abordados via whatsapp, e direcionados a 

responder um questionário no aplicativo para celulares android, encontrado na Play Store, 

chamado Survey Heart, considerando as medidas de segurança adotadas nesse momento 

delicado de enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, e consequentemente, 

pela Covid-19. 

O instrumento escolhido para a coleta de dados foi um questionário com 09 (nove) 

perguntas relacionadas a conhecimentos básicos sobre transparência pública e suas ferramentas 

de fiscalização de gastos públicos, as quais serão respondidas via aplicativo para celulares 

android, encontrado na Play Store, chamado Survey Heart. Os dados foram analisados através 

de gráficos levando em consideração as respostas dos entrevistados para assim ter uma 

compreensão do nível do conhecimento social em relação ao tema pesquisado. Participaram 

dessa pesquisa, pessoas de faixa etária entre 16 e 70 anos, que tinham título de eleitor e 

comprometidos a falarem somente a verdade, respondendo todo o questionário, sem deixar 

nenhuma alternativa em branco. 

 

 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
A população envolvida no estudo é formada por pessoas residentes no município de 

Wanderley, que está localizado no oeste baiano, com distância aproximada de 125 km da cidade 
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de Barreiras-BA. Foram entrevistadas um total de 100 pessoas, tendo elas entre 16 e 70 anos de 

idade. Foi questionado como a utilização do portal da transparência pela sociedade influencia 

na fiscalização da Gestão pública e do controle orçamentário do município de Wanderley-BA. 

O questionário foi dividido em 09 perguntas, sendo todas objetivas. As perguntas foram 

sobre a descrição dos pesquisados e seu conhecimento acerca do tema em estudo. A primeira 

pergunta foi a respeito do endereço do entrevistado, sendo 100% de Wanderley-BA. Os gráficos 

contidos aqui foram resultantes da pesquisa realizada no aplicativo da google play para android, 

Survey Heart. 

 

4.1 SEXO 

 

Dentre a população analisada, percebe-se um equilíbrio dos gêneros, sendo 52% dos 

entrevistados do sexo masculino, e 48% são do sexo feminino. Temos assim dados mais 

confiáveis, pois os gêneros estão em quantidades quase que iguais. 

 

1ª Pergunta: Sexo  

Legenda: 

Masculino 

Feminino 

 

Gráfico 1: 

 

Fonte: Próprios Autores 
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4.2 FAIXA ETÁRIA 
 

A faixa etária dos entrevistados ficou dividida da seguinte forma: 21% dos 

entrevistados têm até 18 anos; a maioria está entre 19 e 30 anos de idade, totalizando 59%; 14% 

está entre 31 e 45 anos;  entre 46 e 61 anos, 3%; mesmo resultado de acima dos 61 anos 3%. 

2ª Pergunta: Faixa etária  

Legenda: 

Até 18 anos                                          Entre 46 e 60 anos 

Entre 19 e 30 anos                               Acima de 61 anos 

Entre 31 e 45 anos 

Gráfico 2: 

 

 
 

 

Fonte: Próprios Autores 

Essa pesquisa conseguiu chegar ao público de diversas idades o que mostra dados mais 

consolidados, e uma grande maioria de entrevistados entre de ate 18 anos e 19 a30 anos, dando 

um total de 80% dos entrevistados, sendo assim uma população bem jovem e ativa na sociedade 

e que entende um pouco de ferramentas tecnológicas e meios de infomação. 

 

4.3 ESCOLARIDADE 

 

A escolaridade está dividida em: 39% ensino médio completo; 27% ensino superior 

incompleto; 14% ensino médio incompleto; 7% ensino superior completo; 4% ensino 

fundamental completo; 4% ensino fundamental incompleto; 2% pós-graduação incompleta; 2% 

pós-graduação completa e, apenas 1%, sem escolaridade. 
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3ª Pergunta: Escolaridade  

Legenda:                                             Ensino médio Completo  

Ensino Fundamental incompleto     Ensino Superior Incompleto 

Ensino Fundamental Completo        Ensino Superior Completo 

Ensino Médio Incompleto                 Pós Graduação Incompleta 

Pós Graduação Completa                  Sem Escolaridade     

 

Gráfico 3: 

 

 

 

Fonte: Próprios Autores 

Entre ensino médio completo até pos graduação completa temos maioria dos entrevistados 77% 

da população o que demontra obterem um grau de conhecimento geral elevado. 

4.4  NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Foi perguntado sobre o nível de conhecimento sobre o portal da transparência: 30% dos 

entrevistados responderam que já utilizaram o portal e o consideram muito im portante; 27% 

responderam que sabem da existência do portal, mas que nunca o utilizaram; 21% responderam 

que sabem da existência do portal, mas não sabem para que ele serve; 18% responderam que 

nunca ouviram falar sobre o portal; 4% responderam que já utilizaram o portal, mas não 

acharam sua utilização relevante. 

 

4ª Pergunta: Qual o seu nível de conhecimento sobre o Portal da Transparência? 

Legenda: 

Nunca ouvi falar. 
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Já ouvi falar, mas não sei para que serve. 

Sei o que é, mas nunca usei. 

Já usei, mas não achei relevante. 

Já usei, e acho muito importante para fiscalização da gestão pública e do controle 

orçamentário. 

 

Gráfico 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprios Autores 

 

Depois de um cruzamento acerca dos dados coletados, percebe-se que 66% dos 

entrevistados responderam que nunca utilizaram o portal e 4% responderam que já o utilizaram, 

mas não o consideraram relevante, totalizando 70%. Compreende-se, então, que esses 70% 

entrevistados não utilizam o portal como ferramenta de fiscalização de seus respectivos 

gestores.  

É um dado muito preocupante, isso mostra que a grande maioria da amostra analisada 

(70%) não está sabendo ou não está dando a real importância para o que acontece com as verbas 

públicas, significando que as pessoas não têm ciência de seu papel de agente fiscalizador e 

transformador numa sociedade tão negligenciada como a nossa. 

 

4.5 MEIO POR ONDE ACESSOU O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
 

Essa foi uma questão que excluiu 66% dos pesquisados, pois nunca utilizaram o portal 

da transparência, sobrando então 34% que estariam aptos para essa pergunta. Mesmo assim, 

algumas pessoas que disseram não ter conhecimento sobre o portal, já o acessou de alguma 

maneira, tendo sido um total de 76 entrevistados que afirmaram ter acessado da seguinte forma: 
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47% por site, 12% por outro, 9% TV, 7% TCM-BA, 1% rádio Gazeta 0%. 

 

5ª Pergunta: Se você já utilizou o Portal da Transparência, qual o meio utilizado? 

Legenda: 

Televisão 

Site 

Rádio  

Gazeta (0) 

TCM-Ba 

 

Gráfico 5: 

 

 

 
Fonte: Próprios Autores 
 

 
 

4.6 UTILIZAÇÕES DO PORTAL A PARTIR DESSA PESQUISA 
 

 

Foi perguntado aos entrevistados se pretendiam começar a utilizar o portal da 

transparência a partir dessa pesquisa, tendo em vista que, depois dessa abordagem os 

entrevistados saberiam da existência e da importância desse instrumento de fiscalização, onde 

qualquer cidadão pode ter acesso de forma gratuita e transparente sobre onde são gastas as 

verbas públicas. Os dados coletados, foram: 1% decidiu não responder; 78% responderam que 

pretendiam começar a utilizar o portal; e 21% responderam que não pretendiam utilizá-lo. 

 

6ª Pergunta: Sabendo da existência do Portal da Transparência, você pretende começar 

a utilizá-lo? 

Legenda: 
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Sim  

Não 

 

 

 

 

Gráfico 6: 

 

 

 

 

Fonte: Próprios Autores 
 

 

 

Esses dados são bem satisfatórios, se comparado com os da questão anterior, que 

perguntava se os entrevistados já haviam utilizado o portal. Foi notado que, ao terem 

conhecimento a partir da presente pesquisa, a grande maioria (79%) respondeu que iria começar 

a utilizá-lo como ferramenta de fiscalização sobre onde são gastas as verbas públicas, de 

maneira segura e gratuita. 

4.7 APLICAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO 
 

Quando questionados sobre o conhecimento pessoal de onde estão sendo aplicadas as 

verbas públicas do município em estudo, os dados obtidos foram: 36% responderam que sim, 

sabem onde estão sendo investidos o dinheiro público; 36% responderam que não sabem; 13% 

responderam que nunca se interessaram em saber; 11% não sabiam onde achar essas 

informações e 4% responderam nenhuma das alternativas anteriores. 

 

7ª Pergunta: Você sabe onde estão sendo aplicadas as verbas públicas do seu município? 

Legenda: 
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Sim 

Não 

Nunca tive interesse em saber  

Não sei onde posso achar essas informações 

NDA 

 

Gráfico 7: 

 

 

Fonte: Próprios Autores 

 

Esses dados são preocupantes, pois 60% dos pesquisados afirmam não saber onde está 

sendo investido o dinheiro público, mesmo cientes de que tais informações estão disponíveis 

no site do diário oficial próprio do município de Wanderley-BA de forma mais resumida e de  

forma completa no site do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) em Siga-

TCM ou E-TCM. 

 

4.8 TRANSPARÊNCIA DISPONÍVEL PARA TODOS 
 

Quando alertados por essa pesquisa que, as informações sobre os gastos públicos estão 

disponíveis para toda e qualquer pessoa no portal da transparência e, questionados se essa 

informação irá ajudá-los a fiscalizar os gastos do município, 2% dos entrevistados decidiram 

não responder a pergunta, os 98% restantes deram as seguintes afirmações: 44% responderam 

que sim, pois agora pretendem olhar o portal com frequência para fiscalizar onde estão sendo 

aplicadas as verbas públicas; 36% responderam que sim, pois já sabiam da importância do 

portal e de fiscalizar os gastos públicos; 6% responderam que não, pois não acham que essas 

informações vão ajudar a fiscalizar os gastos públicos; 6% optaram por não responder nenhuma 

das alternativas; 5% responderam que não, pois não se interessa com o que acontece com o 
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dinheiro público e 1% respondeu que não, pois não se importa com o que acontece com as 

verbas públicas. 

 

8ª Pergunta: Agora que sabe que as informações sobre os gastos públicos estão 

disponíveis para toda e qualquer pessoa no Portal da transparência, você acha que essas 

informações vão te ajudar na fiscalização dos gastos públicos do município? 

Legenda: 

Sim, eu já sabia da importância dessas informações para a fiscalização dos gastos 

públicos 

Sim, pois agora eu pretendo olhar essas informações com mais frequência 

Não, pois eu não me importo com o que acontece com o dinheiro público 

Não, pois eu não tenho interesse em acompanhar o Portal da Transparência 

Não, pois eu não acho que essas informações vão ajudar na fiscalização dos gastos 

públicos 

NDA 

 

Gráfico 8: 

 

 

 

 
Fonte: Próprios Autores 
 

Dessa forma, 80% da população pesquisada demonstra que vão continuar fiscalizando 

os gastos públicos através do portal da transparência do município e, aqueles que não o 

utilizavam, a partir de então, vão começar a fiscalizar por entender a importância de tal ato. Os 

20% restantes, afirmaram que não acham que acompanhando essas informações irão ajudar de 

alguma forma no controle dos gastos públicos ou não se preocupam com o que acontece com a 

verba pública. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse estudo, ao investigar como a utilização do portal da transparência pela 

sociedade influencia na fiscalização da gestão pública e do controle orçamentário do município 

de Wanderley-BA, foi notado que as garantias legais não são capazes de auxiliar as pessoas a 

serem fiscalizadoras dos seus respectivos gestores, mesmo estando disponíveis para qualquer 

cidadão por meio de ferramentas como o diário oficial próprio do município, Jornal Gazeta do 

Oeste, site do município ou no site do TCM-BA (Tribunal de Contas Dos Municípios Baianos). 

Em contrapartida, deve existir um espírito de estadista e uma filosofia cooperativa para 

disponibilizar os dados e, com criatividade, suprir o interesse da população, que em sua maioria 

não tinha conhecimento algum sobre o que foi questionado com essa pesquisa.  

Dessa maneira, pode-se concluir que, os esforços que vêm sendo feitos precisam estar 

alinhados ao espírito de um administrador público que trabalha em prol do município, visando 

o bem das pessoas, se desvinculando dos trâmites burocráticos e colocando em prática seus 

projetos. Pois, somente a transparência da administração pública, sem a boa-fé e as atitudes do 

administrador, o trabalho se torna em vão.  

O método de gestão adotada para o processo de planejamento pode ser um meio para 

sinalizar a intenção de alcançar uma gestão transparente. Através da transparência sobre as 

informações das verbas públicas, é possível ter um maior controle na prestação de contas do 

governo e ajuda a limitar a corrupção no setor público. Assim, a população fica a par do que 

está sendo feito com tais verbas, conscientes de que realmente estão ou não sendo bem aplicadas 

pelos administradores.      

Diante do exposto, a pesquisa registra a necessidade de se ter cidadãos que estejam 

capacitados e instruídos a respeito do tema tão relevante que é o de transparência pública, para 

que possam usar essas informações para o bem comum da sociedade e, de alguma maneira, 

ajudar os órgãos a executarem suas atribuições com respeito e lisura para com todos os 

munícipes. Mas, para isso, as pessoas precisam estar atentas, serem corajosas, críticas, criativas 

e politicamente corretas. 

 Tendo por base os dados analisados nessa pesquisa, a população de Wanderley-BA, 

em sua maioria, mostra-se interessada em conhecer o tema e, os que tinham conhecimento 

dessas informações, depois de se aprofundarem mais no assunto, demonstram interesse na 

utilização dessa ferramenta para o controle da gestão do dinheiro público, usufruindo dos 

recursos oferecidos pelo portal da transparência.  
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Ao final desse trabalho, tem-se a esperança de que, com as ferramentas oferecidas pelo 

portal da transparência pública do município, os cidadãos possam ajudar a prevenir e/ou inibir 

os atos ilícitos, contribuindo para uma maior fiscalização do destino do dinheiro público por 

parte da sociedade ao incentivar o trabalho do gestor na aplicação desses recursos com 

eficiência e clareza, como deveria ser, obedecendo aos requisitos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

Com certeza, o resultado de uma prática diária de fiscalização, por meio das 

plataformas digitais disponíveis no âmbito social, influenciará na melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos, trazendo benefícios para a saúde, educação, esporte e lazer, saneamento básico, 

infraestrutura, segurança, dentre outros benefícios que o dinheiro bem aplicado pode trazer. 

Pois, a garantia desses direitos aos cidadãos de Wanderley e do Brasil é um dever dos gestores 

públicos em todas as esferas seja Municipal, Estadual ou Federal. 
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