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O incentivo a participação popular na administração pública está diretamente relacionada à 

divulgação periódica de relatórios relacionados a execução orçamentária do governo, na 

realização de audiências públicas com o objetivo de fortalecer o controle social e assegurar o 

cumprimento de políticas públicas e coibir violações às regras de disciplina fiscal. Os 

observatórios sociais desempenham bem essa função ao analisar as contas públicas dos 

municípios de forma preventiva e reativa, nesse contexto o Município de Santo Antônio de 

Jesus foi pioneiro no nordeste ao fundar um observatórioem 11 de novembro de2011. Deste 

modo o presente estudo visa demonstrar as contribuições do observatório social para o 

aperfeiçoamento da gestão pública no município de Santo Antônio de Jesus. Para cumprir o 

objetivo deste estudo será realizada uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, 

através de estudo de caso, análise de documentos institucionais e aplicação de questionários 

aos gestores e a população de modo a conhecer a função desse observatório para esses 

sujeitos que estão ligados diretamente a função social do observatório. Em suma, esta 

pesquisa terá o intuito de contribuir para uma reflexão crítica a respeito do controle social e 

das práticas vivenciadas no Observatório Social do município de Santo Antônio de Jesus, 

análise da forma de atuação deste e seus métodos de intervenção na sociedade no que 

depara-se que ações dessa ordem devem ser reforçadas para o fortalecimento e efetividade 

da democracia brasileira. O controle social pode ser cumprido e traz resultados perceptíveis 

e mensuráveis para toda a comunidade, uma vez que compele aos gestores darem a correta 

aplicação aos recursos públicos. 
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