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Os Observatórios Sociais (OS) desempenham a função de fortalecer o controle social e 

assegurar o cumprimento de políticas públicas com o intuito de coibir violações às regras de 

disciplina fiscal ao analisar as contas públicas dos municípios de forma preventiva e reativa,  

Neste contexto, o Município de Santo Antônio de Jesus foi pioneiro no Nordeste a 

implementar um OS em 11 de novembro de 2011. Deste modo o presente estudo tem como 

objetivo geral demonstrar como a atuação do OS contribui para o aperfeiçoamento da gestão 

pública no município de Santo Antônio de Jesus e para atingir o objetivo proposto se faz 

necessário os seguintes objetivos específicos: evidenciar a história e atuação do OS de Santo 

Antonio de Jesus no controle das contas públicas do município; apresentar a percepção do 

responsável principal do OSB de Santo Antonio de Jesus, acerca da atuação de instituição não 

governamental no que se concerne o controle das contas públicas; identificar a partir da 

percepção dos voluntários do OBS, como acontece a participação da população do município 

nas ações desenvolvidas no Observatório Social de Santo Antônio de Jesus; apresentar as 

principais ações desenvolvidas pelo observatório social junto à população. Para cumprir o 

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

estudo de caso com o intuito de  conhecer a função desse observatório para esses sujeitos e se 

estão ligados diretamente à sua função social. Também serão utilizadas técnicas de pesquisa 

bibliográfica, documental e como instrumento de coleta de dados uma entrevista 

semiestruturada com o responsável geral e um questionário com os outros colaboradores do 

OBS. Os resultados esperados  da presente pesquisa perpassa em demonstrar a índole de 

cidadania fiscal e formação de  cidadãos que reconhece o seu papel primordial na participação 

efetiva da construção de uma sociedade justa, através da transparência e controle social 

asseguram uma gestão pública de qualidade na aplicação de recursos público, espera-se 

explanar a atuação do OS de Santo Antônio de Jesus como mecanismo de controle social, 

perante a relevância da transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos e  

ententer quais são as principais ações do observatório, sua história e a forma como a 

população local participa de suas atividades.  
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