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RESUMO

As Prefeituras Municipais possuem fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento local, pelas suas perspectivas econômica, 
financeira e social, sendo importante conhecer e acompanhar as ações da gestão para melhor controle. Neste contexto buscamos indicar quais 
ações seriam implementadas para proporcionar o adequado conhecimento dos dados e informações da gestão, sob os aspectos, orçamentário, 
financeiro e patrimonial. Para isso realizou-se uma análise comparativa entre a revisão da literatura e o estudo de caso. A natureza desta pesquisa 
será aplicada, qualitativa, descritiva e com procedimentos de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Utilizou-se, livros, legislações e artigos da 
base de dados scielo, para subsidiar a análise dos conteúdos no período de janeiro a abril de 2018. Tanto a contabilidade, a prestação de contas e 
a transparência são ferramentas e instrumentos indispensáveis para o acompanhamento da gestão das Prefeituras Municipais. A necessidade de 
informações transparentes, relevantes, confiáveis, tem tido cada vez repercussão nas mídias contemporâneas. Este estudo será útil para 
pesquisadores, que buscam diversas linhas de pesquisa, em face dos resultados encontrados e desenvolver novas pesquisas.  O estudo consiste 
em apresentar os instrumentos de transparência para possibilitar o conhecimento das informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais aos 
usuários e interessados na gestão pública, observando as normas legais, em especial a Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal. O objetivo do estudo buscou destacar a importância da contabilidade pública como instrumento de controle do patrimônio público, assim 
como a transparência das informações da contabilidade para os usuários e interessados sobre a gestão pública. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva exploratória de abordagem qualitativa a ser desenvolvida no âmbito de órgãos públicos na esfera de Prefeituras da Baixada Fluminense. 
Na elaboração da pesquisa e sua revisão teórica, pode-se constatar que a Prefeitura desenvolveu melhorias nas informações, com o uso de 
sistemas adequados, que tornaram mais possíveis o acompanhamento pelos usuários e interessados na gestão pública, e assim desenvolver o 
senso de acompanhamento das ações da gestão, para haver mais fiscalização e cobranças dos atos dos gestores. De um modo geral pode-se 
afirmar que as mudanças registradas na contabilidade pública, assim como nos processos de transparência da gestão, obrigaram as Prefeituras a 
se adaptarem as estas alterações, promovendo a capacitação e formação de servidores para atuarem com o objetivo de proporcionar melhores 
informações sobre a gestão pública, aperfeiçoando os sistemas de controle, trazendo as ferramentas necessárias para dar a transparência 
necessária dos atos e fatos da gestão, com vistas ao melhor acompanhamento das ações praticadas pelos gestores. De certo, que há ainda um 
logo caminho a percorrer até que a população tenha mais interesse e busque usar as informações que lhe são oferecidas por meio dos 
instrumentos e ferramentas disponíveis, e participe mais efetivamente da fiscalização da gestão pública, cobrando dos responsáveis os resultados 
esperados, pois, na condição de contribuintes e usuários dos serviços públicos tem o direito e do dever de cobrar melhores resultados.
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