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Introdução: Accountability pode ser definido como fiscalização, responsabilização ou
controle, embora o uso mais aceito e, por conseguinte, mais difundido, seja o de
prestação de contas. Dentre as funções típicas da Administração encontra-se a
regulação e o controle. Com a EC 19/1998, ocorre uma evolução para a administração
gerencial, objetivando melhorar a qualidade dos serviços públicos, com o controle
focado na busca de resultados. Uma das principais características deste modelo é a
responsabilidade dos agentes públicos perante a sociedade - accountability. Objetivo:
O que este trabalho propõe é otimizar a participação popular no accountability, através
da facilitação interpretativa dos dados técnicos relativos à prestação de contas
governamentais. Também permite aprofundar os mecanismos de accountability
possibilitando a prevenção de possíveis irregularidades administrativas, sobretudo na
gestão do patrimônio público e na execução financeiro-orçamentária. Metodologia:
Consultas qualitativas aos órgãos responsáveis pela transparência das contas públicas e
aos projetos desenvolvidos pelo poder público, o trabalho compreende tanto pesquisas
bibliográficas no campo da accontability quanto estudos de diferentes autores e sites
acadêmicos sobre o tema em questão, mostrando assim caminhos a alcançar os
objetivos descritos.  Resultados: Dentre os principais resultados da accountability, os
que se destacam são a prevenção de possíveis irregularidades no sistema de prestação
de contas à população e o fortalecimento do combate à corrupção. Promover a
cidadania fiscal e mostrar os efeitos e impactos dos gastos para a sociedade é essencial
para melhores investimentos e qualidade de vida.  A transparência que o governo tem
que dar a sociedade demonstra a maneira como está se administrando o bem público,
trazendo a conhecimento de todos como os gastos surgem, como são pagos e porque
são necessários. Busca-se apresentar mudanças de padrões estabelecidos em matéria de
transparência pública, onde diz que o acesso é a regra e o sigilo, a exceção. Conclusão:
Apesar do seu cumprimento por parte dos ordenadores de despesa, não se pode afirmar
que a sociedade exerce o controle dos gastos públicos efetivamente. Há a necessidade
de maior transparência nas informações apresentadas pelos órgãos  públicos que exige
um accountability eficaz a fim de fiscalizar os gastos. 
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