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RESUMO

A presente pesquisa tem como escopo principal o estudo do princípio
constitucional da publicidade e seus reflexos na transparência da gestão
pública dos entes políticos. As TICs vêm promovendo uma revolução nos
meios de comunicação, de forma a alterar significativamente a relação
entre governo e cidadãos, possibilitando através dos portais eletrônicos a
democratização e transparência no setor público. Entretanto, não basta a
divulgação. Faz-se necessário que a utilização dos recursos públicos seja
informada de maneira completa, contínua, oportuna, e principalmente,
em linguagem de fácil compreensão pelo cidadão, especialmente no
momento atual, de incerteza e desconfiança acerca da eficiência das
políticas públicas adotadas no combate à pandemia COVID-19. Neste
contexto, o estudo tem por objetivo verificar se os portais da
transparência dos municípios da região nordeste de Santa Catarina foram
adaptados de maneira a facilitar o acesso a informações específicas de
gastos públicos direcionados ao combate da pandemia COVID-19. Trata-se
de uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória, por meio
levantamento bibliográfico e documental, que se utiliza de fonte de dados
secundários. Os resultados mostram que apesar da disponibilização de
informações referentes aos gastos públicos no combate à pandemia pelos
portais, alguns municípios ainda não possibilitam o acesso a dados sobre
contratos, escolha do contratado e objetivo específico da contratação,
atendendo parcialmente as recomendações editadas pelos Órgãos de
Controle Interno. Conclui-se, então, pela necessidade de adequação dos
portais eletrônicos de transparência, de modo a viabilizar a efetiva
prestação de contas ao cidadão, contribuindo para o fortalecimento do
controle social.
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