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RESUMO 
 
 

BEZERRA, Maria do Socorro Coelho. Transparência na Execução Orçamentária e 
Financeira: Um Estudo em Sites Web de Municípios Brasileiros de Médio Porte. Recife, 2012. 
127f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis). Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2012. 

 
Nesse estudo buscou-se verificar se os dados disponibilizados pelos municípios brasileiros de 
médio porte, acerca das suas execuções orçamentária e financeira estão focados apenas nas 
imposições legais cuja omissão acarreta sanção administrativa ou se possuem atributos 
qualitativos com vistas a proporcionar-lhes utilidade. A partir do pressuposto inicial adotado, 
foi proposto um modelo de investigação composto de 40 itens, os quais foram distribuídos nas 
categorias licitações, receitas e despesas. A construção desse modelo tomou por base as 
exigências da legislação vigente e as recomendações de códigos de instituições nacionais e 
internacionais que estabelecem padrões a serem adotados pelos governos para promoção da 
transparência. Foram analisados sites de 73 municípios brasileiros com população entre 50 
mil e 100 mil habitantes. Os resultados encontrados apontam para baixos níveis de 
conformidade às disposições da LRF, entretanto, o conjunto de práticas utilizadas pelos 
municípios para disponibilização dos dados referentes à execução orçamentária e financeira 
das receitas e despesas encontrado nesta investigação sugere que passos estão sendo galgados 
na direção da promoção da transparência através da publicização de dados revestidos de 
atributos que lhes conferem qualidade, favorecendo o controle dos atos do governo pela 
sociedade. Com base nos resultados encontrados, pode-se afirmar o pressuposto inicial dessa 
pesquisa de que a presença de atributos qualitativos nos dados financeiros da gestão dos 
municípios proporciona qualidade a estes, constituindo-os como um instrumento de incentivo 
à participação política e de estímulo à circulação de informações entre os atores envolvidos 
que pode ampliar o nível de accountability da ordem democrática. 
 
 
Palavras-chave: Transparência, Receitas, Despesas, Internet, Características Qualitativas 
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ABSTRACT 
 
 
BEZERRA, Maria do Socorro Coelho. Transparência na Execução Orçamentária e 
Financeira: Um Estudo em Sites Web de Municípios Brasileiros de Médio Porte. Recife, 2012. 
127f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis). Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2012. 
 

The main aim of this study is to verify if the data available by medium-sized Brazilian cities, 
concerning to financial and budget executions, are focused on legal requirements whose 
omission leads to administrative penalty or whether they show other qualitative attributes with 
the goal of providing greater usefulness. Taking into consideration the initial proposal, we 
made use of an investigation model composed of 40 items which were classified in categories 
named as revenues, bids and expenditure. The making up of this model was based on the 
demanding of the current legislation and the recommendations of national and international 
codes of institutions that establish standards to be followed by governments promoting 
transparency. We checked sites of 73 Brazilian cities with populations ranging from 50 
thousand to 100 thousand inhabitants. The results collected reveal low level of compatibility 
to LRF orientation. However, data related to budget and financial executions of revenues and 
expenditure found in this investigation suggests being performed in order to reach the 
promotion of transparency on the publication of figures containing aspects that make them 
trustable not only because of their quality and utility but also for providing the control of 
government acts by the society. Based on the results found, it is assumed that the initial 
proposal of this research can be confirmed due to the presence of qualitative attributes on the 
financial data of the towns’ administration, making them a stimulation tool for political 
participation as well as the promotion of information diffusion among the people involved 
which can broaden the level of accountability of the democratic order. 
 
 
Key-words: Transparency, Revenue, Expenses, Internet, Qualitative Characteristics 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Num estado democrático de direito, onde o poder é exercido por representantes eleitos 

pelo povo, o acesso público à informação sobre os gastos do governo além de ser um direito 

inalienável do cidadão é fator primordial para a garantia de um estado responsável e 

transparente. 

O silêncio sobre uma informação que deveria ser de acesso público é uma arma de 

poder daquele que omite o dado. O conhecimento das informações pelo público em geral, 

evita que os poucos que detêm o acesso a tais dados os utilizem de forma adversa ao que um 

regime democrático pressupõe: a vontade popular (LOPES, 2007). 

No Brasil, até a reabertura democrática e o processo de elaboração da Constituição 

Federal de 1988, perduravam poucos mecanismos de controle da atividade governamental e 

poucas iniciativas de promoção de acesso à informação pública. Quando da promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil, estabeleceu-se que a administração pública 

direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

Nesse contexto, no ano de 2011, o exercício da representação democrática através do 

acesso a informações dos atos administrativos avançou mais alguns passos com a sanção da 

Lei 12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso a Informação, a qual visa assegurar 

o direito fundamental de acesso à informação em conformidade com os princípios básicos da 

administração pública (BRASIL, 2011). 

Entretanto, Figueiredo et al. (2001) destacam que a amplitude do princípio 

constitucional da publicidade, tem sido diminuída a ponto de transformá-lo em mero princípio 

de divulgação. Os autores ainda consideram a possibilidade do legislador ter escolhido o 

termo transparência na Lei de Responsabilidade Fiscal em vez do desgastado termo 

“publicidade” por considerar que tal conceito vai além da simples exigência de divulgação 

oficial. Para Sacramento (2005) “a utilização do termo transparência no texto da LRF 

evidencia o desejo de estabelecer com rigor a distinção entre o termo utilizado e aquilo que a 

prática tem referendado”. 

A LRF surgiu em meio à discussão do acesso à informação e à necessidade de maior 

transparência dos atos da administração pública. Essa Lei assenta-se nos eixos do 
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planejamento, da transparência, do controle e da responsabilidade e estabelece que a gestão 

fiscal responsável pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (LC 101/2000). 

Para assegurar a transparência que possibilite o acompanhamento, pela sociedade, da 

gestão dos recursos colocados a disposição dos governos, a LRF trouxe em seu arcabouço o 

rol de relatórios aos quais deve ser dada ampla divulgação, acrescentando a necessidade de 

utilização dos meios eletrônicos de acesso público para publicização destas informações. 

Silva (2000, p. 210) concorda com a exigência feita pelo legislador afirmando que à 

medida que as organizações públicas ampliam o volume das operações orçamentárias, 

financeiras e patrimoniais, precisam implementar novas tecnologias de informação que 

viabilizem a gestão de receitas, despesas e do patrimônio público além de permitir a 

apresentação de contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores e o 

acompanhamento pelos cidadãos das aplicações que estão sendo realizadas com os recursos 

arrecadados. 

Prado e Loureiro (2006) afirmam que “sistemas de informação têm sido implantados 

por governos e configurados como portais na internet, permitindo o acesso a uma grande 

quantidade de serviços on-line, dados e informações de interesse público”. Esses autores 

ainda complementam: “esses sistemas, ao mesmo tempo em que facilitam a interação entre 

governo e cidadãos, podem contribuir para a promoção da democratização, permitindo maior 

transparência administrativa e a accountability dos governos”. 

Embora a lei expressamente determine a liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público, a accountability é 

um desafio no Brasil. 

Primeiro, porque a simples publicização não é suficiente para que dados sejam 

transformados em informação e comunicação para o cidadão. Enquanto dados “são correntes 

de fatos brutos que representam eventos que estão ocorrendo nas organizações antes de terem 

sido organizados e arranjados de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los”, as 

informações pressupõem “dados apresentados em uma forma significativa e útil para os seres 

humanos” (LAUDON e LAUDON, 2006, p. 7). Segundo, porque o termo accountability 

ainda é um termo em construção em nosso país (PINHO e SACRAMENTO, 2009).  
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Ademais, pesquisas como a de Lock (2003) evidenciam que informações concernentes 

ao planejamento, a execução e prestação de contas do orçamento não são disponibilizadas 

sequer minimamente pelos entes governamentais. 

Tais constatações aliadas ao fato de que a verdadeira transparência não se limita a 

permitir o acesso a determinados dados, mas que deve ensejar que qualquer cidadão obtenha-

os e interprete-os de modo a compreendê-los, sugerem uma investigação mais aprofundada da 

qualidade destes. 

Do ponto de vista empírico, a preocupação deste estudo não é fazer uma análise do 

governo eletrônico e suas possibilidades ou dos fatores que influenciam uma maior ou menor 

divulgação dos dados, mas de verificar a disponibilidade e a qualidade de dados públicos 

sobre a execução orçamentária e financeira dos municípios de médio porte brasileiros em 

meio eletrônico. 

Nesse contexto, o pressuposto que norteia essa pesquisa é que a presença de atributos 

qualitativos nos dados financeiros da gestão dos municípios proporciona qualidade a estes, 

constituindo-os como um mecanismo de incentivo à participação política e de estímulo à 

circulação de informações entre os atores envolvidos que pode ampliar o nível de 

accountability da ordem democrática.  

 

1.1 Caracterização do Problema 

 

O artigo 1º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil preceitua a 

condição de República Constitucional e estabelece o Estado Democrático de Direito como um 

dos fundamentos da república e um dos princípios estruturantes do Estado Brasileiro. Nesse 

Estado Democrático de Direito o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio 

de representantes, escolhidos em eleições livres e periódicas, mediante sufrágio universal e 

voto direto e secreto, para o exercício de mandatos.  

Maciel (1998) esclarece que “democracia representativa significa, de um modo geral, 

que as deliberações coletivas são tomadas não diretamente pelos membros de uma 

determinada coletividade, mas por pessoas especialmente eleitas para essa finalidade”. A 

autora acrescenta ainda que, entre outras características, essas pessoas são convocadas a 

tutelar os interesses gerais da sociedade e não os interesses particulares de uma ou outra 

categoria. 
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Holthe (2008, p. 102) ao ensinar sobre princípios do estado de direito enfatiza que a 

democracia brasileira propõe o envolvimento direto e pessoal do povo na condução do poder, 

seja individualmente, por meio dos partidos políticos, associações civis ou sindicatos, a fim de 

conferir máxima legitimidade às decisões governamentais e aproximar a atuação do Estado de 

sua fonte suprema – o povo. Sobre este assunto Prado e Loureiro (2006) afirmam que: 

 

Uma das premissas fundamentais da democracia representativa é que 
ela deva ser o governo do visível e que, por princípio, nada deva 
permanecer escondido, é fundamental que os governantes tornem 
públicos não só os próprios atos, mas também disponibilizem 
informações relativas à administração pública, de forma a tornar o 
governo cada vez mais transparente. 

 

A tutela dos interesses gerais da sociedade é exercida através do ordenamento jurídico, 

ou seja, através do estabelecimento de normas de conduta a serem respeitadas por cada 

indivíduo e voltadas para o interesse e bem-estar da coletividade. Acerca desse tema, Venosa 

(2009, p. 90) afirma: 

 

O direito é instrumento de adequação social. Deve ser impositivo e 
efetivo, sob pena de estabelecer-se o caos em sociedade. É 
inimaginável que não exista uma pressão sobre os indivíduos para que 
se comportem sob determinada maneira ou para que não pratiquem 
determinadas condutas. 

 

Entretanto, a permanente fiscalização da sociedade sobre os atos daqueles a quem foi 

confiada a responsabilidade de geri-los é igualmente importante, logo, a transparência na 

gestão dos recursos públicos é fundamental para assegurar aos cidadãos o conhecimento do 

que acontece no interior da coisa pública. 

Além da disponibilização das informações, a construção de portais governamentais 

possibilita aos governos mostrar sua identidade, seus propósitos, suas realizações, possibilita a 

concentração e disponibilização dos serviços e facilita a realização de negócios e o acesso à 

identificação das necessidades dos cidadãos (PINHO, 2008). 

No plano legal, para promover essa transparência, a LRF estabeleceu, inicialmente, 

que todos os entes da administração pública deviam divulgar e proporcionar o amplo acesso 

aos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; às prestações de contas e ao 

respectivo parecer prévio; ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório 

de Gestão Fiscal; e às versões simplificadas desses documentos (LC 101/2000). 
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Em 27 de maio de 2009, através da Lei Complementar 131, passou a ser exigido 

desses mesmos entes, a divulgação, entre outras coisas, de informações pormenorizadas sobre 

a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, sendo ainda 

estabelecidos prazos diferenciados para os municípios de acordo com o número de sua 

população para o cumprimento desta nova exigência. 

Aos municípios de grande porte (com mais de 100 mil habitantes) foi concedido prazo 

de 1 ano a partir da sanção da Lei. Aos municípios de médio porte (com população maior que 

50 mil e menor que 100 mil habitantes) foi concedido o prazo de 2 anos e para os municípios 

de pequeno porte (com menos de 50 mil habitantes) o prazo para adequação às exigências da 

Lei foi de 4 anos. De acordo com a determinação legal, para os municípios de médio porte, o 

prazo para adequação encerrou-se em 27 de maio de 2011. 

Partindo do fato que existe uma demanda legal para que os governos exponham suas 

contas na rede e do pressuposto que o governo eletrônico confere aos processos 

governamentais a transparência necessária para que exista o controle público sobre os atos e 

dispêndios dos governantes, esse estudo será norteado pela seguinte questão: Até que ponto os 

municípios brasileiros com população entre 50.000 e 100.000 habitantes estão divulgando as 

informações exigidas no Art. 48-A da LRF? 

Ao responder tal questionamento será possível verificar se as prefeituras desses 

municípios estão disponibilizando dados focados apenas nas imposições legais cuja omissão 

acarreta sanção administrativa ou se os dados disponibilizados agregam as características 

qualitativas da informação financeira, conferindo-lhes utilidade. 

 

1.2 Objetivos 

 

Exposto o problema de pesquisa, apresentam-se os objetivos buscados: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar se os dados disponibilizados pelos municípios brasileiros de médio porte, 

acerca das suas execuções orçamentária e financeira, estão focados apenas nas imposições 

legais cuja omissão acarreta sanção administrativa ou se possuem outros atributos qualitativos 

com vistas a proporcionar-lhes utilidade. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 - Verificar o atendimento dos municípios brasileiros de médio porte às disposições do 

Art. 48-A da LRF; 

- Identificar nos dados disponibilizados em meio eletrônico pelos municípios os 

atributos que aumentam a sua utilidade; 

- Elencar as melhores práticas identificadas nos sites, descrevendo suas contribuições 

para promoção da transparência das informações acerca da execução orçamentária e 

financeira dos recursos públicos; 

 

1.3 Justificativa 

 

A despeito da exigência da legislação brasileira para que seja dada ampla publicidade 

acerca da gestão fiscal da administração pública (Lei nº 9.755/1998, Lei Complementar n.º 

101/2000 e Lei Complementar nº 131/2009), os dados disponibilizados nem sempre são 

compreendidos pelos cidadãos, um dos principais interessados nesta divulgação (ATHAYDE, 

2002; MIRANDA et al. 2008; GALLON et al. 2011). 

Além da constatação de que a linguagem eminentemente técnica pode afetar a 

credibilidade daquilo que se divulga (LOCK, 2003; CARLOS, 2009), existem situações em 

que os dados divulgados não correspondem àquilo que, de fato, interessa à sociedade saber 

(AVELINO, COLAUTO e ANGOTTI, 2010; CRUZ, 2010) e situações onde inexiste 

qualquer tipo de demonstrativo acerca da prestação de contas de gastos incorridos pelos 

órgãos públicos (AKUTSU e PINHO, 2002; SANTANA JUNIOR, 2008; AGOSTINETO e 

RAUPP, 2010). 

No entanto, as relações democráticas entre Estado e sociedade civil requerem que os 

dados divulgados pela administração pública alcancem o maior número possível de pessoas, e 

possuam clareza suficiente para proporcionar aos interessados o acompanhamento, análise e 

comparação de sua situação contábil, econômica, financeira e patrimonial. 

Nas últimas décadas, o acelerado desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, potencializou a promoção da transparência devido a maior facilidade de acesso 

aos dados da Administração Pública através da internet. O legislador brasileiro, atento a esse 
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novo cenário, passou a exigir que a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão 

fiscal aconteça, inclusive, em meio eletrônico de acesso público. 

A influência da legislação sobre a transparência da gestão pública tem sido objeto de 

estudo de vários autores ao longo dos anos (LOCK, 2003; SACRAMENTO, 2005; 

SANTANA JUNIOR, 2008; PAULA, 2010, KEUNECKE, TELES e FLACH, 2011), assim 

como a capacidade de utilização da internet pelos diversos entes para divulgação desses dados 

(PINHO, 2008; PRADO, 2009; LOUZADA, 2010). No entanto, observa-se que as pesquisas 

estão concentradas em municípios com população acima de 100.000 habitantes sob o 

argumento de que o estudo de polos regionais que concentrem maior contingente 

populacional é mais significativo (PRADO, 2004) ou de que municípios menores não 

possuem homepage própria (CRUZ, 2010). 

A despeito das razões apontadas pelos autores para realização desses estudos, desde a 

edição da Lei Complementar 131/2009, a todos os municípios brasileiros foi dado prazo para 

disponibilização, também na internet, de informações pormenorizadas e em tempo real da sua 

execução orçamentária e financeira, sendo que aos municípios de médio porte foi concedido o 

prazo de 2 anos, a contar da data da vigência dessa lei, para o efetivo cumprimento das suas 

disposições, ou seja, 27 de maio de 2011. 

Logo, a realização dessa pesquisa justifica-se por investigar uma população que, 

normalmente, não é objeto de estudo por parte dos pesquisadores, além de verificar o 

atendimento às exigências normativas para promoção da transparência. Também se justifica 

por identificar nos portais dos municípios pesquisados, as iniciativas promovidas pelas 

administrações municipais que agregam qualidade aos dados disponibilizados. 

A utilização de mecanismos que busquem facilitar a compreensão dos dados 

divulgados pode indicar a preocupação da administração pública com os interesses e 

necessidades dos usuários, representando iniciativas de transparência para o fortalecimento do 

exercício da cidadania pela população. 

 

1.4 Relevância 

 

No que se refere às normas estabelecidas pela legislação brasileira para a promoção da 

transparência, este estudo é de grande importância, pois verifica a conformidade dos 

municípios brasileiros de médio porte à exigência de liberação ao pleno conhecimento e 



24 
 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, podendo, 

inclusive, servir de subsídio ao trabalho desenvolvido pelos tribunais de contas estaduais e 

municipais do país. 

Quanto ao controle social para acompanhamento da eficiência na alocação e execução 

dos gastos públicos, este trabalho contribui ao analisar as iniciativas promovidas pelos 

municípios com vistas a promover a utilidade dos dados disponibilizados, identificando as 

características qualitativas agregadas aos dados publicizados.  

No aspecto profissional, este estudo é relevante por demonstrar, para os 

administradores e demais responsáveis pela evidenciação dos dados referentes à gestão da 

coisa pública, um conjunto de melhores práticas, as quais podem ser replicadas com vistas a 

promover a transparência através da disponibilização de dados úteis na internet que 

possibilitem à sociedade acompanhar a administração dos gestores e sua legitimidade. 

No nível acadêmico, a referida pesquisa objetiva trazer contribuições para a discussão 

dos aspectos que envolvem a transparência na aplicação dos gastos públicos, dos fatores de 

estímulo à sua promoção, bem como os ganhos decorrentes para a administração pública e 

para a sociedade quando de seu eficiente emprego. 

 

1.5 Delimitação do Estudo 

 

O estudo abordou dois dos princípios sob os quais se estabelece a condução da coisa 

pública: i) a conformidade legal, a qual segundo Alexandrino e Paulo (2010) é o postulado 

basilar de estados de Direito, onde vigora o “império da lei” e d’onde, conforme ensina 

Meireles (2007), o administrador público não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar 

ato inválido; e ii) a publicidade, princípio constitucional que assegura “que o povo tem o 

direito de conhecer os atos praticados na administração pública, passo a passo, para o 

exercício do controle social, derivado do exercício do poder democrático” (PLATT NETO et 

al., 2007), por meio da investigação dos portais eletrônicos dos municípios brasileiros de 

médio porte. 

Dos 5.565 municípios existentes no Brasil, 325 correspondem à população alvo da 

pesquisa, no entanto, com o uso de fórmula estatística, a amostra foi calculada em 74 

indivíduos. Esse público foi o escolhido para realização desta pesquisa tendo em vista o prazo 
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de 27 de maio de 2011 para que estes atendessem ao estabelecido pela Lei Complementar 

131/2009 sob pena de não poderem receber transferências voluntárias. 

Transferências voluntárias são os recursos financeiros repassados pela União aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência da celebração de convênios, acordos, 

ajustes ou outros instrumentos similares cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços 

de interesse comum e coincidente às três esferas do Governo (LC 101/00). 

Para definição dos aspectos a serem observados quanto a execução orçamentária e 

financeira dos municípios foram utilizados a legislação brasileira aplicável, as experiências de 

pesquisas anteriores e critérios utilizados por instituições especializadas como OCDE (2002), 

FMI (2007) e Contas Abertas (2011) para avaliar a transparência orçamentária. 

No que se refere à identificação das características qualitativas daquilo que é 

divulgado optou-se por realizar uma avaliação mais abrangente, com a verificação de aspectos 

financeiros e não financeiros, conforme disposto no Exposure Draft - Conceptual Framework 

for Financial Reporting do FASB e IASB (2008), através da abordagem das características 

qualitativas fundamentais e das características qualitativas de reforço. 

 

1.6 Estrutura do Trabalho 

 

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos, distribuídos da seguinte forma: 

O primeiro capítulo, denominado Introdução, apresenta o detalhamento da pesquisa 

desenvolvida, com a evidenciação do problema, os objetivos geral e específicos, as premissas 

nas quais o trabalho se baseia, a justificativa, a relevância e a delimitação do estudo. 

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico da pesquisa, que aborda a 

revisão da literatura acerca da Contabilidade e a Sociedade da Informação, da accountability, 

do Governo Eletrônico e do Orçamento e sua Execução. 

O terceiro capítulo contém a metodologia do trabalho, a qual contempla a classificação 

da pesquisa, o perfil da amostra, a apresentação da coleta de dados e de como se deu a 

construção do modelo de investigação proposto para observação dos dados disponibilizados 

pelos municípios em seus sites. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir da pesquisa 

empírica, inicialmente com a apresentação quantitativa das observações realizadas, depois são 
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apresentadas as iniciativas de transparência promovidas pelas administrações municipais em 

suas páginas na internet. 

O quinto capítulo traz as conclusões a que se pode chegar durante a investigação, as 

limitações dessa pesquisa e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Contabilidade e a Sociedade da Informação 

 

Em muitos países ao redor do mundo a ordem do dia, desde as últimas décadas do 

século XX, tem sido a busca por medidas administrativas que melhorem a eficiência das 

organizações públicas através da maximização dos resultados com a simultânea busca pela 

diminuição dos custos e a ênfase na qualidade e em serviços públicos orientados ao cidadão. 

Em que pese o fato de que o conjunto de ideias dessa tendência mundial conhecida 

como Nova Administração Pública (NAP) ser a muito utilizada pela administração geral, 

sendo, portanto, nova apenas no âmbito da Administração Pública, a garantia de padrões 

mínimos de governabilidade promotora de um ambiente democrático impõem uma série de 

desafios à gestão desse novo sistema administrativo.  

A criação de condições macroeconômicas para o crescimento sustentável, o combate 

às desigualdades sociais, a definição da inserção estratégica na ordem internacional e o 

estabelecimento de disposições que propiciem a cooperação no plano regional estão entre os 

desafios a serem enfrentados visando construir um novo padrão de governabilidade que 

contemple a reconstrução dos estados e a consolidação das democracias (CLAD, 2000). 

Para reconstruir a administração pública, mais do que fazer modificações no aparelho 

administrativo o estado deve recuperar a sua legitimidade e a eficiência social das ações 

governamentais, ou seja, além de redefinir suas funções e suas formas de atuação, 

aumentando a capacidade de gerenciamento do estado através da profissionalização das 

ferramentas estratégicas e da melhora de seu desempenho na elaboração de políticas, o 

governo deve fazer a administração pública mais eficaz em termos de resultados de políticas e 

mais responsável em relação aos cidadãos. 

Tal responsabilização é fundamental para melhorar o seu desempenho e legitimar as 

ações governamentais, visto que ao prestar contas de seus atos, os governos, rompem com os 

velhos padrões patrimoniais e clientelistas que marcaram os períodos que antecederam a Nova 

Administração Pública e favorecem a eficiência dos serviços e democratização das relações 

entre Estado e sociedade. 

A relação do estado com a sociedade exige uma administração de interesses 

conflitantes, exige dos governantes ações planejadas e transparentes, cuja contabilidade 
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exerce um papel importante como geradora de informações (SANTANA JUNIOR et al, 

2009). Os administradores precisam estar conscientes de que as ações governamentais devem 

estar capacitadas a transformar os dados disponíveis em informações úteis ao processo 

decisório, ou seja, devem oferecer aos cidadãos, principais utilizadores da informação 

financeira governamental, respostas sobre o uso de recursos por parte do governo e da gestão 

dos organismos e programas públicos. 

Para Santana Junior et al. (2009), o cidadão, enquanto “principal financiador dos 

recursos públicos, deve ter o seu papel valorizado na condução das ações governamentais, as 

quais precisam se apresentar com a transparência necessária para o julgamento da sociedade”. 

Quaisquer que sejam as políticas adotadas pelo estado para satisfação das necessidades 

coletivas através de suas redes de serviços, este precisa obter a quantidade necessária de 

numerário para manutenção das suas atividades. Nesse contexto, pode-se dizer que as 

finanças públicas englobam todas as ações do Estado para garantir os meios de arrecadação 

dos recursos necessários para assegurar o pagamento de todas as despesas contraídas na 

execução de suas ações. 

Dado o fato de que todo recurso utilizado pelo estado provém da arrecadação junto aos 

contribuintes, estes passam a ter o direito de conhecer como o dinheiro é utilizado pela 

administração governamental. Daí decorre para os governos a necessidade de promover a 

prestação de contas, a qual faz parte de todo regime democrático cujo objetivo é a soberania 

popular. Agostineto e Raupp (2010) partilham tal entendimento afirmando que “a prestação 

de contas é um dos elementos básicos da accountability, e deste modo, capaz de proporcionar 

a criação de maiores relações de confiança entre governantes e governados”. 

Prestar contas de seus atos requer dos governos mais que a simples observação dos 

aspectos da legalidade, mas, o enfoque na qualidade do gasto, dos resultados efetivos na 

gestão dos recursos públicos. 

 

2.2 Accountability: Conceituações Teóricas 

 

A reconstrução dos Estados e a consolidação das novas democracias têm suscitado o 

debate acerca dos princípios que devem guiar os governos democráticos em busca da 

prestação de contas à sociedade. Neste ínterim, o estudo do termo accountability, palavra de 

origem anglo-saxônica (Campos, 1990) tem ganhado espaço ao longo dos anos. 
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Para Roberts e Scapens (1985) o conceito de accountability remete a ideia de 

“característica crônica da conduta diária”. Esses autores descrevem os sistemas de 

accountability conforme a Teoria da Estruturação de Giddens (1979), segundo a qual os 

agentes, a ação e a interação são coagidas pela dimensão estrutural da realidade social, ou 

seja, a organização física do espaço em termos de padrões hierárquicos, funcionais e 

divisionais não é apenas reflexo, mas, reproduzida através do funcionamento dos sistemas de 

prestação de contas e pode ser analisada mediante a reprodução das estruturas particulares de 

significação, legitimação e dominação. Entretanto, ressaltam que os sistemas de 

accountability envolvem muito mais que a produção e reprodução de significado, pois 

incorporam um complexo sistema de direitos e obrigações recíprocos, os quais são suportados 

por toda uma série de sanções ou recompensas. 

Segundo Patton (1992), accountability significa ter a obrigação de explicar uma ação 

para justificá-la, em outras palavras, pode-se dizer que uma parte é direta ou indiretamente 

responsável perante outra parte por algo, ação, processo de produção, ou resultado. Trata-se 

de um termo comum na literatura sobre contabilidade, administração pública, educação, 

ciência comportamental, medicina e ciência política, no entanto, não há consenso acerca das 

implicações de seu conceito. 

Heeks (1998), por sua vez, assinala que accountability dentro do contexto de reforma 

do setor público pode ser entendido como um desejo de ser mais accountable pelas decisões 

tomadas e pelas ações executadas, em suas dimensões internas e externas. Na dimensão 

interna, tem-se a accountability gerencial do servidor público para com seus chefes imediatos 

e a accountability profissional do servidor para com seus pares. No que se refere a dimensão 

externa tem-se a accountability política do servidor às instituições que fornecem legitimidade 

à política da organização, a accountability financeira do servidor às instituições que financiam 

a organização, a accountability pública do servidor para com os cidadãos fora da organização 

e a accountability legal que se refere à relação entre o servidor e o sistema legal vigente. 

Já a concepção da accountability construída por O’Donnell (1998) possui caráter 

bidimensional, onde a classificação de suas dimensões ocorre de acordo com o lugar ocupado 

pelos atores que participam do processo, sendo denominadas accountability vertical e 

accountability horizontal. A accountability vertical é aquela que inclui os mecanismos 

institucionais que possibilitam aos cidadãos, exigirem prestação de contas por parte da 

Administração Pública, bem como influenciarem em seus direcionamentos. Como integrantes 
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dessa dimensão estão as eleições, as reivindicações sociais livremente proferidas e a atuação 

da mídia divulgando tais reivindicações e os atos eivados de ilegalidade das autoridades 

políticas, ao passo que a accountability horizontal baseia-se no sistema de “checks and 

balances”, de controle e avaliação mútua entre as instâncias institucionais do governo, ou 

seja, está associada à existência de agências estatais possuidoras de direito, poder legal, 

disposição e capacidade para realizar supervisão de rotina e sanções legais contra ações ou 

omissões de outros agentes ou agências do estado sendo seus principais integrantes as 

instituições clássicas das poliarquias: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 

Outro conceito que merece ser discutido é o apresentado por Schedler (1999) segundo 

o qual a accountability requer informação, justificação e punição para sua eficácia. O caráter 

bidimensional proposto pelo autor divide seu processamento em dois momentos distintos e 

complementares: o momento answerability que inclui a informação e justificação, ou seja, 

remete à obrigação dos detentores de mandatos públicos informarem, explicarem e 

responderem por seus atos e o momento do enforcement que representa o momento de 

punição ou a capacidade das agências de impor sanções e perdas de poder para aqueles que 

violarem deveres públicos. 

Schedler (1999) ainda contesta o trabalho de O’Donnell (1998) ao afirmar que a 

divisão proposta por este autor envolve uma relação de desigualdade de recursos ou poder, ou 

seja, numa accountability dita horizontal, não necessariamente o órgão de fiscalização está no 

mesmo nível hierárquico do órgão fiscalizado e, em alguns casos, pode até mesmo depender 

de recursos do órgão fiscalizado, o que implicaria numa accountabilitity desigual, ao mesmo 

tempo em que afirma que por tratar-se de uma dimensão entre desiguais – cidadão versus 

representantes – a accountability vertical não pode ser considerada uma forma eficiente de 

cobrança.  

O posicionamento adotado por Schedler (1999) no que se refere às limitações das 

eleições para eficácia da accountability eleitoral admitida por O’Donnell, é compartilhado por 

Bobbio (1998), uma vez que no seu entendimento, as eleições permitem apenas que os 

cidadãos ratifiquem ou rejeitem as decisões tomadas pelas equipes formadas por seus 

representantes de tempos em tempos. 

Do ponto de vista de Przeworski, Stokes e Manin (1998 apud Prado, 2004) o 

mecanismo de accountability atua desde os resultados das ações dos governantes até a fase de 

aplicação de sanções pelos cidadãos, sendo as eleições apenas um destes mecanismos de 
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punição. Para os autores, os governos são accountable se os cidadãos têm como saber se 

aqueles estão ou não atuando na defesa do interesse público e podem lhe aplicar as sanções 

apropriadas, de tal modo que os políticos que atuarem a favor dos interesses dos cidadãos 

sejam reeleitos e os que não o tenham feito percam as eleições. 

Já para o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (2000) 

a accountability, como parte do regime democrático moderno, cujos princípios centrais são a 

soberania popular e o controle dos governantes pelos governados, implica na obrigação que o 

governo tem de prestar contas à sociedade e atribui a sua efetivação à capacidade dos 

cidadãos para atuar na concepção das metas coletivas da sociedade, visto que a apatia da 

população no que diz respeito à política inviabiliza o processo de accountability; e à 

necessidade de construir mecanismos institucionais que garantam o controle público das ações 

dos governantes durante todo o mandato dos representantes e não apenas mediante a 

realização de eleições. 

Em 1990, Campos já havia alertado para a relação de causalidade entre accountability 

e a competente vigilância do serviço público. Segundo a autora somente o amadurecimento da 

sociedade e conseqüente superação da indigência política e o fortalecimento do tecido 

institucional pode proporcionar o conceito de accountability. Os ínfimos esforços de reformas 

de administração pública e a precariedade dos controles formais ao longo da história pouco ou 

nada contribuíram para tornar a administração pública mais accountable ao seu público, 

resultando na ausência de significado deste termo para a realidade brasileira. 

Ao longo dos anos, pesquisadores nacionais têm empreendido esforços não apenas 

para traduzir o termo (PINHO e SACRAMENTO, 2009; ROCHA, 2011), mas também para 

construir modelos que detectem a sua presença nas mais variadas esferas da administração 

pública brasileira (SANTANA JUNIOR, 2008; CRUZ, 2010; LOUZADA, 2010), e para 

identificar a contribuição para a sua promoção proporcionada por ferramentas como a internet 

(AKUTSU e PINHO, 2002) ou o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal-SIAFI (NAVES, 2011). 

Pinho e Sacramento (2009) inspirados no trabalho de Campos (1990) verificaram se as 

alterações políticas, sociais e institucionais ocorridas no Brasil contribuíram para que o termo 

accountability pudesse ser traduzido para o português. O “passeio” dos autores pela literatura 

acerca da organização da sociedade civil, da descentralização e transparência governamental e 

da substituição de valores tradicionais por valores sociais emergentes constatou que a criação 
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de novas instituições e o fortalecimento institucional em geral, embora constituam passos 

importantes em direção à accountability, ainda necessitam de mudanças maiores de caráter 

estrutural, logo, permite afirmar que se está mais perto da tradução do que quando Campos 

defrontou-se com a questão, mas ainda muito longe de construir uma verdadeira cultura de 

accountability. 

Rocha (2011), por sua vez, buscou compreender o significado da accountability e 

distinguir as suas diferentes abordagens com base nos modelos da administração Pública 

Tradicional, da Nova Gestão Pública e do Novo Serviço Público. O autor conclui afirmando 

que os novos desafios propostos pelo tamanho e pela crescente complexidade das sociedades 

modernas, aliadas às novas visões da administração pública produzidas no bojo desses novos 

modelos, exigem novas formas de agir e pensar a accountability, que estabeleçam e reforcem 

a confiança pública não só no desempenho governamental, mas, principalmente, que 

restabeleçam e reforcem a confiança pública no serviço público e nos seus servidores. 

Entre os estudos realizados também se encontra a proposição de modelos que avaliam 

a transparência das gestões a partir de indicadores pré-estabelecidos. Santana Junior, Libonati 

e Vasconcelos (2009) formularam um modelo geral de investigação dos novos padrões de 

responsabilidade na gestão das contas públicas impostos pela LRF, baseado nas perspectivas 

do Planejamento, da Transparência, da Responsabilização e do Controle Social e com foco 

específico no cidadão. 

Já o modelo estabelecido por Cruz (2010) para medir o grau de transparência na gestão 

fiscal dos 100 maiores municípios brasileiros baseou-se no Índice de Transparência de lós 

Ayntamientos (desenvolvido pelo comitê espanhol da organização Transparência 

Internacional para análise da transparência em meio eletrônico de municípios espanhóis), em 

códigos internacionais de boas práticas de transparência e governança, na legislação brasileira 

aplicável e em experiências de pesquisas anteriores de natureza semelhante realizadas no 

Brasil e no exterior. 

O modelo desenvolvido por Louzada (2010) para investigar a accountability vertical 

das empresas estatais federais brasileiras realizadas através dos portais web compreendeu um 

conjunto de variáveis, para as dimensões da Transparência, Interação e Participação e 

Prestação de Contas e Resultado, ponderadas junto a um painel de especialistas. 

No que se refere aos meios que proporcionam o fortalecimento das relações entre 

governo e cidadão por meio do accountability, Akutsu e Pinho (2002) analisaram como a 
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Internet, um dos instrumentos básicos da nova sociedade da informação, tem sido utilizada 

pelos gestores públicos para incrementar a accountability e construir uma sociedade mais 

democrática por meio da investigação de 20 portais das três esferas de governo. Os resultados 

encontrados apontam que a diminuição dos conflitos sociais a partir do acesso às informações 

pelos cidadãos acerca da gestão dos administradores públicos era muito mais uma expectativa 

para o futuro do que uma observação presente naquela realidade, tendo em vista que apesar 

dos aspectos pontuais em direção a uma maior accountability observados em alguns dos 

portais analisados no estudo, na maioria dos casos investigados observa-se a ausência de 

qualquer prestação de contas, característica predominante no patrimonialismo e na sociedade 

delegativa. 

Outro estudo investigou a contribuição do Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI) na promoção da accountability da Administração 

Pública Federal no Brasil a partir da percepção dos usuários do sistema (NAVES, 2011). Os 

resultados encontrados sugerem que o sistema é percebido como eficaz na promoção da 

accountability, apesar de não ter sido encontrada uma uniformidade nessa percepção segundo 

a origem do usuário e finalidade de sua relação com o sistema. 

 

2.3 Transparência da Gestão Pública e Governo Eletrônico 

 

A transparência, característica essencial para que a accountability esteja efetivamente 

presente em uma sociedade exige a disponibilidade de dados que possam ser analisados, de 

modo que a sociedade tenha uma base de informações suficiente para avaliar, com 

propriedade, as atividades dos agentes públicos e, em caso de desvio, se houver a posse das 

informações necessárias, para eventual punição daqueles que não tenham agido em 

conformidade com o interesse público (LOPES, 2007). 

Segundo Medeiros (2004), as pressões da sociedade para que o governo otimizasse 

seus gastos e atuasse, cada vez mais, com transparência, qualidade na oferta de serviços e 

provimento de informações aos cidadãos e organizações em geral encontraram na utilização 

das TIC uma oportunidade de materializar o governo eletrônico. Esse autor lembra ainda que 

o conceito de governo eletrônico encontra intersecção nas políticas públicas, na gestão e 

comportamento organizacional, e na tecnologia da informação, e que embora 

desenvolvimentos na tecnologia tenham emergido muito mais rapidamente do que a evolução 
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em formas organizacionais e diretrizes para políticas públicas, a interação desses três 

domínios tem gerado muitas questões e conflitos sobre o que é tecnicamente possível, 

organizacionalmente adequado e socialmente desejável. 

Para Cunha e Scalet (2004) o conceito de governo eletrônico deve ser entendido nas 

frentes de governança, e-democracia e relacionamento do governo com a sociedade e o 

cidadão. Chahin et al. (2004, p. 337) esclarece que a democracia eletrônica “pressupõe 

informação disponível em qualquer lugar, a qualquer hora e para todos, com valor para o 

indivíduo, na ampliação do exercício da cidadania” e acrescenta que: 

 

Uma parte fundamental do processo de estabelecimento de uma futura 
democracia eletrônica é a criação de governos eletrônicos, com 
serviços e informações que realmente atraiam as pessoas, por tratá-las 
como cidadãos valorizados, e não como objetos de exploração, para os 
quais se criam dificuldade para vender facilidades, não respeitando o 
valor de seu tempo nem de suas necessidades. 

 

Sampaio (2004, p. 318-319) entende que o termo governo eletrônico refere-se ao uso 

da tecnologia da informação para: i) a ampliação da gama de serviços prestados pelo governo 

aos diversos atores sociais e econômicos e a melhoria da qualidade com a qual são prestados; 

ii) a viabilização da criação de mecanismos que favoreçam a governança democrática, iii) o 

aumento da eficiência da máquina governamental; e iv) o fomento à atividade econômica. O 

autor enfatiza que embora muitos analistas ressaltem que a importância do governo eletrônico 

concentra-se no potencial de alavancar a governança democrática, esse objetivo “tem sido o 

menos explorado e pelo qual os sucessos têm sido mais limitados”. 

Embora se reconheça o potencial das TIC para o aumento da transparência e 

participação da sociedade nas ações governamentais, Pinho (2008) esclarece que o 

atingimento desses objetivos na esfera governamental/política é bem mais complexo e difícil 

de ser alcançado, visto que depende de todo um processo histórico e do balanço de forças 

políticas existentes na sociedade, não ficando restrito a uma questão de tecnologia. 

Para Prado e Loureiro (2006) o governo eletrônico não é necessariamente responsável 

direto pelo aumento direto da transparência e da accountability dos governos, uma vez que é 

apenas mais um instrumento de intermediação na relação entre governo e cidadãos. 

Chahin et al. (2004) reconhecem que embora o uso dos meios eletrônicos possam 

fortalecer o exercício da democracia, a tecnologia não a traz em seu bojo, uma vez que “pode 

atender a sociedades democráticas, mas igualmente a tiranias e ditaduras”. 
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Em consonância com esse entendimento, Raupp (2011) afirma que “dependendo dos 

objetivos e da forma com que são implementados, os portais eletrônicos podem contribuir 

para a construção da accountability”, entretanto, esses mesmo portais podem não alcançar a 

accountability e servir apenas como mural eletrônico caso não promova a transparência, a 

prestação de contas e a participação dos cidadãos. 

 

2.4 Características Qualitativas da Informação Contábil 

 

“A contabilidade é uma instituição social, cujo fim compreende a redução da 

assimetria informacional, o delineamento de incentivos e a estruturação e sinalização de 

mecanismos de avaliação de desempenho” (CARDOSO et al., 2010), entretanto, Santos 

(1998) adverte que a precisão e a inquestionabilidade aparentemente inerentes ao modelo de 

informação adotado pela contabilidade, não parecem suficientemente fortes ou relevantes para 

assegurar sua boa reputação entre seus usuários, os quais vêm manifestando com freqüência 

sua insatisfação quanto à utilidade da informação que lhes é fornecida. 

Para Iudícibus (2004) embora exista quem considere que, independentemente de sua 

natureza, a contabilidade deve fornecer um conjunto básico de informações que atenda 

igualmente bem a todos os tipos de usuários, o entendimento mais aceito é de que a 

contabilidade deve ser capaz e responsável pela apresentação de cadastros de informações 

totalmente diferenciados para cada tipo de usuário.  

Ao disponibilizar dados acerca de suas atividades, a administração pública deve ter em 

mente que apesar da diversidade de usuários, estes devem ser úteis para a tomada de decisão 

por parte daqueles que deles se utilizam. Para que sejam úteis à tomada de decisão é 

necessário que as informações financeiras sejam revestidas das características que lhes 

agreguem qualidade, sob pena de, se não observadas, anularem o esforço de produzi-las. 

Dias Filho e Nakagawa (2001) afirmam que “o mínimo que se pode esperar [...] são 

informações claras e compreensíveis, a fim de que o usuário possa identificar as alternativas 

de ação e selecionar a que mais se afine com seus objetivos”.  Hendriksen e Van Breda (1999, 

p. 90) apontam que “a informação necessária envolve a identificação de categorias amplas de 

informação financeira necessária aos usuários”. 

Para Cardoso et al. (2010) Reale ao criticar a noção de valor ideal, por seu caráter 

genérico e abstrato, reconhece a necessidade de serem especificados atributos capazes de 



36 
 
definir o valor visado. Com vistas a estabelecer padrões de informação financeira baseados 

em princípios consistentes e proporcionar alta qualidade de informação financeira útil para a 

tomada de decisões, o Financial Accounting Standards Board (FASB) e o International 

Accounting Standards Board (IASB) no Conceptual Framework for Financial Reporting 

(FASB, 2008; IASB, 2008) publicaram conjuntamente um quadro conceitual que apresenta 

além da Estrutura para relatórios financeiros, as Características Qualitativas da Informação 

Financeira Útil.  

No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade enquanto membro da IFAC 

autorizado a traduzir e publicar as normas internacionais com vistas a promover o processo de 

convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões internacionais aprovou a 

Resolução CFC nº 1.374/11 que dá nova redação à NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – 

Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, a qual 

aborda as Características Qualitativas da Informação Contábil-Financeira Útil e diz que estas 

devem ser aplicadas à informação contábil-financeira fornecida tanto pelas demonstrações 

contábeis, assim como à fornecida por outros meios e acrescenta que precisa ser relevante e 

representar com fidedignidade o que se propõe a representar. 

Embora as características qualitativas devam ser maximizadas na medida do possível, 

seu fornecimento deve considerar que os custos de oferecê-la devem justificar as vantagens 

por ela alcançadas e deve também considerar a influência que sua omissão ou distorção 

podem exercer no processo. Tais observações referem-se ao custo e à materialidade e estão 

diretamente relacionadas às limitações quanto ao fornecimento das informações financeiras 

úteis. 

Para Ott e Pires (2009, p. 69), “a materialidade se apresenta muito mais como um 

ponto de corte do que uma característica qualitativa que a informação primariamente deva ter 

para ser considerada útil”. Segundo a Resolução CFC nº 1.374/11, a “materialidade é um 

aspecto de relevância específico da entidade baseado na natureza ou na magnitude, ou em 

ambos, dos itens para os quais a informação está relacionada”, e que por conseqüência, “não 

se pode especificar um limite quantitativo uniforme para materialidade ou predeterminar o 

que seria julgado material para uma situação particular”. 

No que se refere aos custos, Hendriksen e Van Breda (1999, p. 96) apontam que 

apesar da aparente simplicidade contida na afirmação de que a informação deve proporcionar 

benefícios superiores a seu custo, é extremamente difícil, talvez até impossível, fazer uma 
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análise custo-benefício de informações, uma vez que os custos de fornecimento da informação 

recaem, inicialmente, sobre quem as prepara, no entanto, os benefícios são auferidos tanto 

pelos seus produtores quanto pelos usuários. 

As características qualitativas são atributos que tornam a informação financeira útil e 

são classificadas em características fundamentais ou características de melhoria, dependendo 

da forma como influenciam a utilidade da informação. Para ser útil a informação deve ser 

relevante e ser fielmente representada ao mesmo tempo, pois nem a representação fidedigna 

de fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam 

os usuários a tomarem boas decisões. Ott e Pires (2009, p. 69) afirmam que confiabilidade e 

relevância devem constituir dois elementos indissociáveis, sob pena de comprometer o 

entendimento da informação que se deseja transmitir. 

Para Santos (1998), dado o fato de que tais qualidades possuem características 

intrínsecas e até conflitantes, na maioria das vezes tais funções não podem ser igualmente 

maximizadas, logo, a informação contábil terá que combinar tais qualidades em algum nível, 

sendo possíveis combinações em graus variados, mas não ao ponto de renunciar 

completamente a uma delas em favor da outra. 

Uma informação é relevante se ela é capaz de fazer a diferença nas decisões tomadas 

pelos usuários. Para fazer diferença, deve permitir aos usuários fazer predições sobre o 

resultado de eventos passados, presentes ou futuros (valor preditivo) ou confirmar/corrigir 

expectativas anteriores (valor como feedback). Acrescenta-se que a capacidade de fazer a 

diferença não está relacionada com o fato de ter influenciando numa decisão passada ou se 

influenciará numa decisão futura. Informações podem ser relevantes e fazer a diferença em 

uma decisão ainda que alguns usuários estejam conscientes disso e mesmo assim optem por 

não utilizá-la (FASB, 2008). 

Dantas et al. (2005) afirmam que a relevância, assim como a materialidade, define os 

limites e a abrangência do que deve ser evidenciado, sendo os seus conceitos subjetivos, 

fundamentados em opiniões, o que pode dificultar, eventualmente, a definição do que deve ser 

evidenciado. 

Já a representação fidedigna, refere-se à representação fiel dos fenômenos que 

pretende representar, o que é alcançado quando é completa, imparcial e livre de erro material. 

O FASB (2008) ao discorrer sobre essa característica destaca que a fidedignidade do 
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fenômeno dá-se com a representação da essência sob a forma, que nem sempre é a mesma 

exigida pelas disposições legais. 

Uma informação é dita completa se inclui toda a informação necessária não 

permitindo que seja falsa ou enganosa, incluindo ainda todas as descrições e explicações 

necessárias. Como exemplo, tomamos a necessidade de divulgar todas as informações 

atinentes à execução orçamentária e financeira dos municípios através da publicação de datas 

e valores de empenho, liquidação e pagamento de despesas, a retenção na fonte dos tributos 

devidos em cada pagamento e do processo licitatório respectivo. Segundo o CFC (2011), um 

retrato completo pode considerar ainda explicações de fatos significativos sobre a qualidade e 

a natureza desses itens, fatos e circunstâncias que podem afetar a qualidade e a natureza deles, 

e os processos utilizados para determinar os números retratados. 

Informação neutra por sua vez não significa informação sem propósito ou sem 

influência no comportamento dos usuários, mas, que não contém em seu bojo viés na seleção 

ou na apresentação da informação contábil-financeira com o propósito de atingir um resultado 

predeterminado ou induzir um comportamento particular.  

Já a representação fidedigna não implica em total ausência de erros na descrição de um 

fenômeno econômico, mas que a estimativa baseia-se em informações apropriadas, as quais 

refletem a melhor informação disponível. Por si só, essa qualidade não resulta em informação 

útil, mas, assim como a completude e neutralidade, é necessária para uma estimativa ser uma 

representação fiel de um fenômeno econômico. 

Como características fundamentais, juntas, relevância e representação fidedigna 

contribuem para a utilidade das informações. A representação fidedigna de uma informação 

irrelevante não é uma informação útil, da mesma forma que uma representação infiel de 

fenômenos relevantes, logo, quer irrelevância, quer representação infiel resultam em 

informações que não possuem utilidade para tomada de decisão. 

Conforme o CFC (2011), o processo de aplicação das características qualitativas 

fundamentais deve primeiro identificar o fenômeno econômico que tenha o potencial de ser 

útil para os usuários da informação, seguido da identificação do tipo de informação sobre o 

fenômeno que seria mais relevante se estivesse disponível e que poderia ser representado com 

fidedignidade. Por fim, determinar se a informação está disponível e pode ser fielmente 

representada. 
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Além das características fundamentais que tornam a informação útil, as características 

de melhoria são complementares e reforçam a utilidade da informação relevante e fielmente 

representada para a tomada de decisão. São características de melhoria a compreensibilidade, 

a verificabilidade, a comparabilidade e a tempestividade. 

A comparabilidade é a qualidade da informação que permite aos usuários identificar 

semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos, logo se vê que não é uma 

qualidade de um item individual, mas sim, uma qualidade da relação entre dois ou mais itens 

de informação (FASB, 2008). Ott e Pires (2009, p. 69) alertam que para que os usuários da 

informação tenham condições de comparar e de identificar tendências, tanto em relação a uma 

determinada entidade como em entidades diferentes, faz-se necessário a adoção de 

procedimentos consistentes ao longo de diversos períodos. 

A verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a garantir aos usuários que a 

informação representa fielmente os fenômenos que pretende representar e implica que os 

diferentes observadores experientes e independentes poderiam chegar a um consenso geral, 

embora não a um acordo completo que i) a informação representa adequadamente os 

fenômenos econômicos que pretende representar, sem erro material ou viés, e ii) um 

reconhecimento apropriado ou método de mensuração tem sido aplicado sem erro material ou 

viés (FASB, 2008). 

Para que seja útil é ainda necessário que a informação seja tempestiva, devendo estar 

disponível para o usuário antes de perder sua capacidade de influenciar a decisão. Embora a 

oportunidade, por si só, não garanta a relevância da informação, é impossível haver a 

relevância sem oportunidade. De pouco ou nada adianta dispor de uma informação 

absolutamente perfeita e extremamente detalhada após o momento exato de influenciar uma 

decisão, da mesma forma que uma informação comunicada em tempo hábil pode não possuir 

qualquer relevância para seu usuário. Com relação a oportunidade no fornecimento das 

informações, Dantas et al. (2005) alertam para o fato de que em algumas situações: 

 

[...] poderá ser necessário divulgar a informação antes que todos os 
aspectos de uma transação ou evento sejam conhecidos, prejudicando, 
assim, a confiabilidade. Por outro lado, se para reportar a informação 
houver demora até que todos os aspectos se tornem conhecidos, a 
informação poderá ser altamente confiável, porém de pouca utilidade 
para os usuários que tenham tido necessidade de tomar decisões nesse 
ínterim. Como alternativa, deve-se buscar equilíbrio entre a relevância 
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e a confiabilidade, como a melhor forma de atender às necessidades 
do processo decisório dos usuários. 

 

A compreensibilidade ou inteligibilidade é a qualidade de melhoria da informação que 

permite aos usuários compreender o seu significado. Embora a evidenciação deva 

proporcionar informações claras e concisas, a compreensão da informação financeira depende 

da natureza do usuário (HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999), os quais devem ter 

conhecimento razoável dos negócios e das atividades econômicas e devem estudar as 

informações financeiras com razoável diligência (FASB, 2008). 

Para o FASB (2008) e o IASB (2008) prevalece o entendimento de que informações 

relevantes e fielmente representadas não devem deixar de ser divulgadas apenas porque 

podem ser muito complexas para alguns usuários. Hendriksen e Van Breda (1999) lembram 

que uma informação pode ser considerada irrelevante por usuários sofisticados, ao mesmo 

tempo, pode ser considerada complexa por outros usuários sem tanto conhecimento dos 

negócios.  

Entretanto, outro grupo de estudiosos desses órgãos argumenta que o entendimento da 

informação é mais importante do que a relevância, logo, se o usuário não pode entender a 

informação transmitida, novos métodos contábeis não devem ser implementados. Para 

Iudícibus (2004), não se pode esperar e seria tolice pensar que boas decisões possam ser 

tomadas por qualquer cidadão com vagas ou nenhuma noção de Contabilidade e de negócios. 

Uma última análise permite afirmar que mais importante do que simplesmente 

divulgar um grande número de informações, é necessário que estas sejam relevantes, 

fielmente representadas, tempestivas, verificáveis, comparáveis e que possuam concisão e 

clareza para melhor inteligibilidade com a finalidade de que possua utilidade para tomada de 

decisão de seu usuário. 

 

2.5 Orçamento Público 

 

2.5.1 Aspectos Históricos 

 

Embora existam registros de que civilizações antigas mais desenvolvidas adotavam 

alguma forma de orçamento como instrumento de apoio às tarefas da administração, a 

exemplo dos egípcios (SCHMIDT, 2002) e de representar “um dos mais antigos instrumentos 
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de planejamento e execução das finanças públicas” (CARVALHO, 2007, p 1), o orçamento 

público está diretamente relacionado ao desenvolvimento dos princípios democráticos, à ideia 

de soberania popular e ao triunfo dos sistemas representativos de governo (SILVA, 2009). 

Considera-se que as origens históricas do orçamento público estão na Carta Magna do 

Rei João Sem Terra a qual estabelecia que, exceto em alguns casos pré-definidos, nenhum 

tributo ou auxílio seria instituído no Reino, senão pelo conselho comum. A Carta Magna é 

considerada a primeira constituição dos países modernos, na qual estava insculpido o 

dispositivo que limitava a capacidade do rei em criar e aumentar tributos sem antes obter a 

aprovação prévia do órgão de representação da época. 

Nos séculos que se seguiram, a observância dessa regra nem sempre foi fácil, pois os 

reis ingleses, baseados no princípio absolutista que caracterizava a coroa britânica, "o poder 

do rei deriva de Deus", resistiam a sofrer tal controle. Apesar da resistência, em 1689 o 

princípio foi confirmado por meio da Declaração de Direitos. 

Nos Estados Unidos, em 1765, na colônia da Virgínia, foi aprovado que somente a 

Assembleia Geral da Colônia teria o direito e o poder de exigir impostos dos seus habitantes. 

Em 1774, na Filadélfia, consagrou-se “o princípio de exclusão de todo imposto interno ou 

externo, que tivesse por fim obter contribuição dos súditos da América sem o consentimento 

popular”. Na França, a partir da Revolução de 1789, essa norma passou a ser 

sistematicamente obedecida (JUND, 2006). 

No entanto, ao mesmo tempo em que crescia o respeito ao princípio de que os tributos 

só são legítimos quando autorizados por conselho ou assembleia que representa os 

contribuintes, ficava claro, também, que não adiantava somente autorizar a cobrança dos 

tributos. Nesse contexto, nasceu o orçamento governamental, com vistas a assegurar que a 

aplicação dos recursos atendesse às finalidades para as quais foram autorizados, através da 

prévia fixação da despesa e do controle de suas destinações e respectivos montantes 

No Brasil, a história do orçamento público começa com a Constituição Imperial de 

1824, que trazia em seu artigo 172 uma norma bastante avançada para a época: 

 

Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido 
dos outros Ministros os orçamentos relativos às despesas das 
suas Repartições, apresentará na Câmara dos Deputados 
anualmente, logo que esta estiver reunida, um Balanço geral da 
receita e despesa do Tesouro Nacional do ano antecedente, e 
igualmente o orçamento geral de todas as despesas públicas do 
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ano futuro, e da importância de todas as contribuições, e rendas 
publicas.  

 

Apesar de instituída, as enormes dificuldades de comunicação entre as províncias e a 

sede do Império fizeram com que a referida regra constitucional não fosse imediatamente 

cumprida, culminando com a aprovação do primeiro orçamento brasileiro somente para o 

exercício de 1-7-1831 a 30-6-1832. 

A Constituição republicana de 1891, além de ensejar a criação do Tribunal de Contas 

da União, passou para a esfera do Congresso Nacional a iniciativa de elaboração do 

orçamento anual. Entretanto, Silva (2009, p. 170) afirma que a despeito do recebimento dessa 

competência, “o Poder Legislativo nunca exerceu tal função e sempre se valeu da proposta 

orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, através de projeto de Lei”. 

Como consequência da Revolução de 1930, ocorreu forte centralização político-

administrativa no Governo Federal, que iniciou um grande processo de organização das 

finanças públicas, envolvendo, particularmente, os Estados e Municípios. Apesar da 

padronização das normas orçamentárias e de contabilidade para os três níveis de governo ter 

sido tentada desde o final dos anos 30, as discussões acerca das alterações referentes a 

orçamentos, contabilidade e prestação de contas dos governos culminaram com a edição da 

Lei 4.320 em 17 de março de 1964, que trouxe as normas gerais padronizadoras dos 

orçamentos e da contabilidade da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. 

Durante o governo militar foi promulgada a constituição de 1967, a qual manteve 

todos os princípios orçamentários trazidos pelas constituições anteriores, mas determinavam 

forte centralização, no Poder Executivo, das decisões sobre as finanças públicas e o 

orçamento, sendo vedado aos parlamentares alterar essas matérias.  

Atualmente, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promulgada 

como consequência de um longo processo de abertura política do país, tem importante papel 

como norma geral disciplinadora das matérias orçamentárias. Nesta carta Magna, ficaram 

instituídos como instrumentos de planejamento governamental a Lei do Plano Plurianual, a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual. 

O Quadro 01 abaixo resume a evolução do orçamento público ao longo das 

constituições brasileiras. 
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Título Ano Poder Executivo Poder Legislativo 

Constituição 
Política do 
Império do 

Brasil 

1824 

Art. 172. O Ministro de Estado da 
Fazenda, havendo recebido dos 
outros Ministros os orçamentos 
relativos às despesas das suas 
Repartições, apresentará na Câmara 
dos Deputados anualmente, logo 
que esta estiver reunida, um 
Balanço geral da receita e despesa 
do Tesouro Nacional do ano 
antecedente, e igualmente o 
orçamento geral de todas as 
despesas públicas do ano futuro, e 
da importância de todas as 
contribuições, e rendas públicas. 

 

Constituição 
da República 
dos Estados 
Unidos do 

Brasil 

1891 

 Art. 34. Compete privativamente ao 
Congresso Nacional:  
1º) orçar a receita, fixar a despesa 
federal anualmente e tomar as contas 
da receita e despesa de cada exercício 
financeiro; 

Constituição 
da República 
dos Estados 
Unidos do 

Brasil 

1934 

Art. 50. § 1º - O Presidente da 
República enviará à Câmara dos 
Deputados, dentro do primeiro mês 
da sessão legislativa ordinária, a 
proposta de orçamento. 

Art. 39. Compete privativamente ao 
Poder Legislativo, com a sanção do 
Presidente da República: 
2) votar anualmente o orçamento da 
receita e da despesa 

Constituição 
dos Estados 
Unidos do 

Brasil 

1937 

Art. 67. Haverá junto à Presidência 
da República, organizado por 
decreto do Presidente, um 
Departamento Administrativo com 
as seguintes atribuições: 
b) organizar anualmente, de acordo 
com as instruções do Presidente da 
República, a proposta orçamentária 
a ser enviada por este à Câmara dos 
Deputados; 

Art. 71. A Câmara dos Deputados 
dispõe do prazo de quarenta e cinco 
dias para votar o orçamento, a partir 
do dia em que receber a proposta do 
Governo. 

Constituição 
dos Estados 
Unidos do 

Brasil 

1946 

Art. 87. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
XVI - enviar à Câmara dos 
Deputados, dentro dos primeiros 
dois meses da sessão legislativa, a 
proposta de orçamento 

Art. 65. Compete ao Congresso 
Nacional, com a sanção do Presidente 
da República:  
I - votar o orçamento;  
 

Constituição 
da Republica 
Federativa do 
Brasil de 1967 

1967 

Art. 67. É da competência do Poder 
Executivo a iniciativa das leis 
orçamentárias e das que abram 
créditos, fixem vencimentos e 
vantagens dos servidores públicos, 
concedam subvenção ou auxilio, ou 
de qualquer modo autorizem, criem 
ou aumentem a despesa pública. 
 
Art. 83. Compete privativamente ao 

Art. 46. Ao Congresso Nacional, com 
a sanção do Presidente da República, 
cabe dispor, mediante lei, sobre todas 
as matérias de competência da União, 
especialmente: 
II - o orçamento; a abertura e as 
operações de crédito; a dívida 
pública; as emissões de curso 
forçado;  
III - planos e programas nacionais, 
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Presidente: 
XVII - enviar proposta de 
orçamento à Câmara dos 
Deputados; 

regionais e orçamentos plurianuais;  
 

 1988 

Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
XXIII - enviar ao Congresso 
Nacional o plano plurianual, o 
projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e as propostas de 
orçamento previstos nesta 
Constituição. 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, 
com a sanção do Presidente da 
República, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 
II - plano plurianual, diretrizes 
orçamentárias, orçamento anual, 
operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado; 
 
 

Quadro 01: Evolução do orçamento público nas constituições brasileiras 
Fonte: Dados obtidos no site: <www2.planalto.gov.br>.  
Elaborado pela autora. 
 

2.5.2 Execução do Orçamento Público Brasileiro 

 

O planejamento da atividade governamental recebeu grande ênfase da Constituição 

Federal de 1988 e tornou-se um imperativo legal, não se admitindo a partir de então a 

ausência de vinculação entre a execução da despesa e os objetivos e resultados a serem 

alcançados. A partir da nova Carta Magna, a união indissociável do planejamento e do 

orçamento passou a ser fundamental para identificação e dimensionamento das ações 

destinadas a resolver os problemas tanto sob o aspecto da sua efetividade quanto da economia 

dos recursos empregados na sua execução. 

Como componentes básicos do planejamento governamental, foram instituídos o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Enquanto o PPA 

atua no plano estratégico, ou seja, refere-se ao conjunto de realizações que o governo pretende 

executar durante todo o seu período administrativo, a LDO e a LOA atuam no plano 

operacional, determinando as diretrizes e interações necessárias à maximização dos resultados 

do período. 

Conforme estabelecido na CF em seu art. 165, § 1° “a lei que instituir o plano 

plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal, para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para os 

programas de duração continuada”. 
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2.5.3 Execução da Receita 

 

No modelo orçamentário adotado no Brasil, a receita orçamentária segue a sistemática 

evolutiva dos fenômenos econômicos, iniciando-se com a previsão e terminando com o 

recolhimento, conforme demonstrado na Figura 01. 

 

 
Figura 01- Etapas da receita pública orçamentária 
Fonte: STN, 2011. 

 

A primeira etapa, denominada previsão, refere-se à expectativa da fazenda pública do 

que se pretende arrecadar no exercício financeiro para fazer face às despesas que serão 

assumidas no mesmo período e que constarão na proposta orçamentária. Sobre o assunto, vale 

citar o art. 12 da LC 101/2000: 

 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e 
legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação 
do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua 
evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes 
àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 
utilizadas. 

 

Silva (2009, p. 230) destaca que “a projeção das receitas é fundamental na 

determinação das despesas, pois é a base para fixação destas na LOA, na execução do 

orçamento e para determinação das necessidades de financiamento do governo”. 
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No âmbito federal, a metodologia de projeção de receitas orçamentárias busca 

assimilar o comportamento da arrecadação de determinada receita em exercícios anteriores, a 

fim de projetá-la para o período seguinte, com o auxílio de modelos estatísticos e 

matemáticos. A busca deste modelo dependerá do comportamento da série histórica de 

arrecadação e de informações fornecidas pelos órgãos orçamentários ou unidades 

arrecadadoras envolvidos no processo (STN, 2011). 

O Lançamento, conforme o art. 53 da Lei 4.320/64 é o ato da repartição competente, 

que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito 

desta. No contexto do Código Tributário Nacional, a etapa de lançamento refere-se ao crédito 

tributário, o qual é conceituado como o “procedimento administrativo que verifica a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, 

calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo”. 

Silva (2009) acrescenta que o lançamento é a formalização da obrigação tributária, a 

qual proporciona ao estado a possibilidade de exigir a prestação pecuniária que materializa 

definitivamente o crédito tributário. 

A arrecadação é a terceira etapa da receita, é o ato pelo qual os agentes da arrecadação 

recebem os recursos do contribuinte e os entregam ao Tesouro Público. A quarta e última 

etapa da receita é o recolhimento que é a transferência dos valores arrecadados à conta 

específica do Tesouro. 

 

2.5.4 Execução da Despesa 

 

Slomski (2003, p. 318) conceitua despesa como “todo consumo de recursos”. Carvalho 

(2007, p. 295), em seu conceito acrescenta a finalidade: “Despesa é o conjunto de dispêndios 

realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos 

prestados à sociedade”. 

Dado o princípio da legalidade, o qual deve ser observado em toda a sua atividade 

funcional, a despesa a ser realizada deve observar a administração de créditos, a qual é 

apresentada por Silva (2009, p. 258) como a “competência para baixar o Quadro de 

Detalhamento da Despesa, empenhar, liquidar, requisitar adiantamentos e ordenar 

pagamentos”. Para sua realização, a despesa percorre as etapas do Planejamento e da 

Execução. 
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 A etapa do planejamento abrange, de modo geral, a organização das estimativas que 

servirão de base para a conversão da proposta em orçamento público, a descentralização/ 

movimentação de créditos, a programação orçamentária e financeira, e o processo de licitação 

e contratação.  

No planejamento insere-se a fixação da despesa orçamentária, a qual conforme Silva 

(2009, p. 259) “compreende a adoção de medidas voltadas para o cumprimento das ações 

definidas para os programas, projetos e atividades”. 

A execução da despesa orçamentária, por sua vez, se dá em empenho, liquidação e 

pagamento. O empenho é “o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição” (art. 58, Lei 4.320/64), 

precede à realização da despesa (art. 60, Lei 4.320/64) e compreende as fases da licitação ou 

sua dispensa, da autorização e da formalização (Silva, 2009). 

A liquidação “consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base 

os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito” (art. 63, caput, Lei 4.320/64) e 

tem por objetivo apurar a origem e o objeto, a importância exata e a quem se deve pagar para 

extinguir a obrigação (incisos I, II e III do art. 63, Lei 4.320/64). 

A ordem de pagamento, documento processado pelos serviços de contabilidade, 

constitui o “despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa 

liquidada seja paga” (art. 64, Lei nº 4.320/64). O pagamento consiste na entrega de numerário 

ao credor por meio de cheque nominativo, ordens de pagamentos ou crédito em conta, e só 

pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa (STN, 2011). 

A LC 101/00 em seu art. 48, inciso II dispõe que a transparência será assegurada 

também mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 

meios eletrônicos de acesso público. Nesse contexto verificou-se a existência, quando da 

emissão de empenhos, de informações acerca da fonte do recurso, classificação institucional 

(órgão), classificação funcional (função e sub-função), classificação por estrutura 

programática (programa, ação e sub-título), classificação por natureza (categoria econômica, 

natureza da despesa, modalidade de aplicação elemento e sub-elemento). 
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2.5.5 Licitações 

 

A licitação, procedimento administrativo mediante o qual a administração pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais ou serviços de seu interesse, 

requer a publicidade de todas as fases que a constitui, desde a publicação do edital até a 

contratação do fornecedor vencedor do certame. Dessa forma, a simples publicização dos 

empenhos formalizados sem a publicização da licitação correspondente, não proporciona a 

transparência que permita ao cidadão verificar a validade dos contratos firmados com 

fornecedores e tampouco se os pagamentos realizados a estes correspondem ao valor da 

proposta contratada na licitação. 

Ao tratar da validade dos atos e contratos administrativos Meirelles (2007, p. 94) 

ensina que “a publicidade não é elemento formativo do ato”, mas “é requisito de eficácia e 

moralidade” e acrescenta: “os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os 

regulares a dispensam para a sua exequibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige”. 

Ainda que não tenha estabelecido modelos ou padrões da forma como devem ser 

divulgadas, a legislação brasileira exige que às licitações também sejam dadas amplo 

conhecimento em meio eletrônico de acesso público, por isso, neste estudo foi investigado se 

os municípios brasileiros estão publicizando suas licitações conforme exigido em lei. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece a observância do processo de licitação pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme disposto no art. 37, inciso XXI:  

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
[...]  
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.“  

 

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, estabelece que as licitações devem preceder a aquisição de materiais, a 

contratação de obras e serviços, a alienações e a cessão de bens, bem como as concessões e 
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permissões de serviços públicos contratados com terceiros, ressalvadas as hipóteses previstas 

em Lei. 

As licitações públicas compreendem os procedimentos efetuados pela Administração 

Pública, seja ela, municipal, estadual ou federal, para garantir a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração, observando os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 

(BRASIL, 1993).  

Além do fato de que a licitação é uma das fases do empenho, inserindo-se, dessa 

forma, no processo de execução da despesa, o volume de recursos movimentados pelo Brasil 

em compras governamentais, o qual monta em 10% do PIB (MPOG, 2010) e os recentes 

escândalos noticiados pela imprensa no que se refere a procedimentos licitatórios de diversos 

órgãos pelo país, fazem com que o acompanhamento desses processos mereça grande atenção 

dos órgãos de controle e da sociedade em geral. 

Dentre os dados relacionados às licitações dos entes municipais, está a divulgação da 

comissão de licitação, a qual é composta por agentes públicos designados pela autoridade 

competente, dos quais se espera conhecimento técnico especializado e conduta ilibada e a 

quem compete, dentre outras, a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e 

procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Sua criação dá-se por 

meio de ato administrativo, a exemplo da Portaria, e pode ter caráter permanente, quando a 

designação prevê a investidura dos membros pelo período de um ano, ou especial, quando a 

designação objetiva atender a uma licitação específica (TCU, 2010). 

A publicização da comissão de licitação formalmente instituída pelas administrações 

além de possibilitar agilidade quando da necessidade de esclarecimentos quanto aos processos 

licitatórios realizados, permite à administração delegar as atribuições e imputar 

responsabilidades às diversas áreas envolvidas nas contratações, visto que conforme 

entendimento do TCU, os membros das Comissões de Licitação responderão solidariamente 

por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver 

devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a 

decisão. 

Outros aspecto importante refere-se a publicização dos editais, vigentes ou não, das 

licitações do município. Tal observação fundamenta-se na necessidade de observância ao 
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princípio da publicidade insculpido em nossa Carta Magna e no art. 3o da Lei 8.666/93 e no 

pressuposto de que a internet enquanto meio de comunicação pode oferecer uma publicidade 

mais ampla e de menor custo aos atos da administração pública. 

 

Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos. (grifei e negritei) 

 

A utilização da internet, apesar de não explicitamente elencada nesse diploma legal, é 

possível e indicada a partir da observação do disposto em seu art. 21: 

 

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, 
das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados 
no local da repartição interessada, deverão ser publicados com 
antecedência, no mínimo, por uma vez: 
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se 
houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será 
realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o 
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da 
licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a 
área de competição. (grifei e negritei) 

 

Entretanto, a mera disponibilização ao invés de proporcionar a transparência 

necessária, pode confundir o usuário caso não sejam observados bons critérios para a 

disposição de tais informações, visto que várias são as modalidades de licitação disponíveis, 

que o montante de documentos publicizados cresce ao longo dos anos, e que é impraticável 

observar cada um deles para encontrar a informação de que se precisa.  

Ademais, o art. 16 da Lei 8.666/93 e o inciso I do art. 48-A da LC 101/2000 

estabelecem a necessidade de publicização de informações da administração pública direta e 

indireta quanto ao bem ou serviço comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, a 

pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. 
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2.6 Antecedentes da Pesquisa 

 

O tema transparência da gestão pública tem ganhado espaço nas discussões do meio 

acadêmico nos últimos anos. Dada a importância do tema, diversos estudos têm sido 

realizados com vistas a conhecer suas particularidades, seus fatores de estímulo e suas 

limitações. 

Weare, Musso e Hale (1999) analisaram a difusão de sites municipais através da 

observação de portais de 454 cidades da Califórnia. Os resultados encontrados sugerem que o 

tamanho da cidade, a disponibilidade de recursos governamentais e a concentração de elites 

sócio-econômicas são fatores preditivos significativos para a utilização de páginas na internet 

pelos municípios. Em contraste com estudos anteriores, os autores concluem que a ideologia 

política do gestor e experiência com tecnologias avançadas de comunicação não aumentam 

substancialmente a probabilidade de utilização. 

Lock (2003) investigou, através da internet, o que as prefeituras estão divulgando aos 

cidadãos, relativo à responsabilidade na gestão fiscal. A pesquisa realizada nos sites de 208 

cidades do interior e das 27 capitais revelou que a grande maioria das prefeituras não atende 

sequer minimamente à legislação, deixando os cidadãos sem acesso aos dados econômico-

financeiros relativos aos gastos das prefeituras, bem como informações relacionadas ao 

planejamento e orçamento. 

Pérez, Hernández, Bolívar (2005) investigaram se as administrações centrais de países 

da União Européia incluíam informações financeiras em seus sites que pudessem ser 

utilizadas pelos cidadãos em seus processos decisórios. Os resultados encontrados apontaram 

que àquela época os governos da União Européia ainda não usavam a Web como um meio de 

melhorar a transparência das informações financeiras e prestação de contas aos cidadãos. 

Dada a necessidade de divulgação de informações financeiras pelos governos e considerando 

o potencial da intenet como meio de fornecer essas informações, os autores propuseram um 

modelo para aferição da capacidade informacional dos dados disponibilizados nesses sites. 

Prado e Loureiro (2006) analisaram o papel do governo eletrônico na transparência 

dos atos públicos através de informações disponibilizadas em websites governamentais 

relativas à prestação de contas de todas as capitais estaduais brasileiras, examinando o 

cumprimento às leis federais de Contas Públicas e de Responsabilidade Fiscal. Os autores 

afirmam que os resultados da pesquisa apontam que o governo eletrônico não 
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necessariamente aumenta a transparência administrativa e que isto só ocorrerá se houver 

mecanismos institucionais que constranjam os governantes a prestarem contas e compromisso 

das lideranças políticas com a transparência. 

Souza et al. (2008) avaliaram se os municípios mineiros utilizam a internet, para 

evidenciar as informações solicitadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O estudo 

quantitativo com base em dados secundários de 85 municípios mineiros coletados na internet 

constatou que os municípios mineiros subutilizam a internet no intuito de evidenciar as 

informações financeiras, pois a maior parte deles não possui sítio próprio na internet. Nenhum 

dos municípios contidos na amostra divulgou todas as informações requeridas pela LRF em 

seus sítios e o Relatório Resumido de Execução Orçamentária foi a informação mais 

divulgada pelos municípios (30,94% dos sítios pesquisados). Observou-se ainda uma grande 

diferença entre as informações evidenciadas por diferentes mesorregiões, as quais sugerem 

que a questão econômica seja um dos principais fatores que influenciam essa discrepância. 

Pinho (2008) investigou portais de nove estados considerados mais desenvolvidos do 

país e do Distrito Federal para detectar os movimentos do governo eletrônico que pretendem 

aprofundar a democracia por meio de processos digitais. Segundo o autor o processo de 

governo eletrônico não falhou, visto que está em construção, o que falta é uma predisposição 

verdadeira para implantação de procedimentos de accountability e participação. 

Santana Junior (2008) buscou identificar os níveis de transparência fiscal eletrônica 

nos sites dos Poderes/órgãos dos estados e do Distrito Federal do Brasil e a sua associação 

com os seus respectivos indicadores econômico-sociais através da aplicação de um modelo de 

investigação sobre uma população de 207 sites. Os resultados encontrados demonstraram 

existir relação entre os níveis de transparência fiscal eletrônica observados nos sites 

analisados e os seus respectivos indicadores econômico-sociais. 

Pérez, Bolívar e Hernández (2008) examinaram a extensão das informações 

financeiras disponibilizadas pelas administrações públicas espanholas em seus sites e as 

relacionaram com indicadores tais como a competição política, os fundos estaduais/ regionais, 

escolaridade, tamanho da população e pressão fiscal. A pesquisa empírica revelou que as 

novas tecnologias como a internet ainda não representavam um meio pelo qual os municípios 

espanhóis divulgavam suas informações financeiras para o público e revelou também que os 

indicadores considerados não exerciam influência sobre a divulgação pública de informações 

financeiras na internet. Por sua vez, o custo da dívida e o acesso à internet nos lares espanhóis 
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pareciam promover maior grau de transparência quanto às informações financeiras fornecidas 

através da internet. 

Cruz (2010) buscou verificar o nível de transparência das informações acerca da 

gestão pública divulgadas nos portais eletrônicos dos grandes municípios brasileiros e quais 

características e indicadores socioeconômicos dos municípios podem estar relacionadas com o 

nível de transparência observado. A verificação do nível de transparência da gestão pública a 

partir de um modelo de investigação construído pela autora permitiu concluir que, no geral, 

existe associação entre as condições socioeconômicas dos municípios e os níveis de 

transparência na divulgação de informações acerca da gestão pública observados nos sites dos 

grandes municípios brasileiros que compõem a amostra do estudo. 

Paula (2010) investigou através de entrevistas e de dados coletados nos sites dos três 

poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão se a 

transparência fiscal é orientada para o controle social da gestão dos recursos públicos. Os 

resultados indicam que as informações disponibilizadas pelo Governo não preenchem o 

conceito de accountability uma vez que não elucidam a efetividade das ações governamentais, 

pois são focadas apenas nas imposições legais, cuja omissão acarreta sanção administrativa 

(compliance formal à legislação). 

Gallego-Álvarez, Rodríguez-Domínguez e García-Sánchez (2010) analisaram os 

fatores que influenciam o desenvolvimento de websites em 81 países municípios em todo o 

mundo, através de vários índices que consideram segurança e privacidade, usabilidade, 

conteúdo, serviços e participação dos cidadãos. Os resultados encontrados apontam que, 

internacionalmente, os municípios apresentam congruência em relação ao conteúdo 

informativo de seus sites, no entanto, foi observado que o nível de complexidade 

administrativa, o tamanho dos municípios e a existência de mais ou menos recursos 

orçamentários interferem no apoio dado ao desenvolvimento do ambiente de governo 

eletrônico. 

Raupp e Pinho (2011) investigaram as condições de construção da accountability em 

portais eletrônicos de câmaras municipais através da observação de 17 portais de câmaras 

municipais do estado de Santa Catarina, cujos municípios possuem mais de 50.000 habitantes. 

As constatações a que chegaram remetem a uma média capacidade dos portais eletrônicos de 

promoverem condições para o processo de prestação de contas, alta capacidade dos portais de 
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promoverem a transparência dos atos públicos e baixa capacidade dos portais no tocante à 

participação/interação dos cidadãos com o ente analisado. 

Keunecke, Teles e Flach (2011) analisaram o nível de transparência dos sítios 

eletrônicos dos cinco municípios catarinenses mais populosos para verificar se tais municípios 

atendem satisfatoriamente as obrigações da LRF através de um modelo de investigação 

aplicável nas diversas esferas de governo. Os resultados encontrados apontam o atendimento 

aos dispositivos da LC 101/2000 pelos municípios pesquisados. 

Embora o atendimento às disposições da legislação não sejam sempre observados nos 

diversos estudos apontados, observa-se nestes a concordância quanto a importância da 

divulgação das contas públicas para promoção da accountability. Ademais, a recorrente 

investigação dos fatores que influenciam uma maior ou menor divulgação de informações 

reforça a necessidade de analisar a qualidade da informação divulgada, visto que apesar da 

sua importância não tem sido objeto de investigação pelos pesquisadores. 

Ainda que pxossa parecer tratar-se de um tema já bastante discutido pela literatura, os 

conceitos de transparência, accountability e governo eletrônico assumem grande importância 

no contexto da Nova Administração Pública, requerendo do meio acadêmico pesquisas 

frequentes que investiguem fatores relacionados a promoção de governos responsáveis e 

verdadeiramente democráticos. 

 

2.7 Sumário 

 

Num regime democrático (governo direto do povo ou controlado pelo povo) as 

decisões e atos do governo devem ser conhecidos pelo povo soberano, os representados 

devem ter acesso às informações sobre o que seus representantes fazem em seu nome. 

Entretanto, a despeito da apatia do público em buscar informações ou de fazê-lo somente 

quando isso lhes traz algum benefício e da problemática e difícil implementação da 

participação da sociedade, visto que depende de interesse do próprio público, Sartori (2001) 

reconhece que a má qualidade da informação assim como a insuficiência quantitativa e a 

tendenciosidade são problemas que dificultam a transparência e consequentemente o processo 

de discussão e crítica dos atos do poder público. 

A difusão da informação pública constitui uma das condições fundamentais para o 

êxito do processo de participação da sociedade, pois se os cidadãos obtêm informações muito 
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incompletas a respeito das ações do poder público, enfrentarão dificuldades na avaliação dos 

seus governantes. 

Nesse contexto, o governo eletrônico, ao influir na publicização dos dados 

governamentais e na transparência de seus atos, tem um importante papel em sua 

representação, uma vez que oferece ao público a oportunidade de consultá-los 

eletronicamente. Logo, a accountability, condição fundamental do sistema político 

democrático, que se expressa em mecanismos institucionais que devem continuamente 

constranger os governos a prestar contas à sociedade, pode se beneficiar dessa ferramenta, 

garantindo o controle público das ações dos governantes e a responsabilização ininterrupta 

dos governos, afinal, não é possível controlar aquilo que não se conhece. 

Ademais, além da garantia do acesso eletrônico e da acessibilidade das informações 

governamentais, sem as quais o público não saberá que decisões são tomadas e quais planos 

estão sendo desenvolvidos pelas administrações públicas, não podendo, portanto, julgá-los 

convenientemente e interferir em caso de necessidade, é importante que a transparência seja 

assegurada através da disponibilização de informações úteis para seus usuários. 

No contexto brasileiro, a necessidade de publicização de dados acerca da execução 

orçamentária e financeira dos municípios, conforme determina a legislação vigente (LC 

101/2000, LC 131/2009) demanda a investigação não apenas do atendimento a norma 

(compliance legal) como também da utilidade daquilo que é divulgado em meio eletrônico de 

acesso público. Machado (2011) lembra que a transparência tornou-se uma consequência 

necessária para assegurar a todos os agentes elementos adequados para as tomadas de 

decisões e a confiança necessária nas ações das entidades do setor governamental. 

Silva (2009, p. 70) nos lembra que o Sistema de Contabilidade Pública constitui-se 

num sistema de informações que visa atender além das necessidades dos administradores, às 

determinações legais que regem a Administração Pública e o oferecimento ao cidadão de 

informes sobre o destino dos recursos dos tributos que lhe foram cobrados. 

Entretanto, mais que divulgar dados desprovidos de significado para os usuários que 

deles se utilizam, apenas para atender às determinações legais, é necessário que estes estejam 

revestidos de atributos que lhes proporcionem qualidade, tais como a relevância, a 

representação fidedigna, a compreensibilidade, a comparabilidade, a verificabilidade e a 

tempestividade. A presença dessas características nos dados relativos a receitas, despesas e 

licitações representa o embrião de uma nova cultura que privilegia a informação, 
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proporcionando um cenário favorável ao aumento da transparência no setor governamental e 

que facilita a difusão da informação sobre a execução orçamentária e financeira dos entes. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 O Caráter do Estudo e sua Unidade de Análise 

 

Considerando a classificação das pesquisas propostas por Gil (1999), essa pesquisa 

caracteriza-se quanto aos objetivos como uma pesquisa descritiva, visto que tem por objetivo 

descrever as características da população em estudo, através do estabelecimento de um 

modelo de investigação proposto para observação de dados acerca da execução orçamentária 

e financeira em meio eletrônico de municípios com população superior a 50.000 e menor ou 

igual a 100.000 habitantes.  

Quanto aos procedimentos, classifica-se como bibliográfica e de levantamento, uma 

vez que foram utilizados livros, artigos, dissertações, teses sobre accountability, 

transparência, governo eletrônico e controle social para construção de um modelo de 

investigação. 

No que se refere à abordagem do problema, pode ser considerada como quantitativa e 

qualitativa, pois além de verificar a conformidade legal dos municípios à LRF identificou as 

iniciativas promovidas pelos municípios para agregar atributos qualitativos aos dados 

divulgados. 

 

3.2 Perfil da Amostra da Pesquisa 

 

Conforme o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes da Federação 

devem disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes às 

suas receitas e despesas. 

Dadas as características dos municípios brasileiros, prazos diferenciados foram 

estabelecidos de acordo com a população de cada um destes. Nesse estudo, buscou-se 

investigar os municípios brasileiros de médio porte, uma vez que, para estes, o prazo para 

atendimento ao estabelecido na legislação foi 27 de maio de 2011. 

Conforme dados disponibilizados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), o Brasil conta com 5.565 municípios, dos quais 325 constituem a 

população alvo, sendo que 74 foram investigados nesta pesquisa. 
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3.3 Coleta de Dados 

 

Em virtude do grande número de municípios brasileiros de médio porte, optou-se por 

restringir a amplitude dos dados a serem coletados, com a escolha de um procedimento de 

amostragem em detrimento de um censo. 

Embora o censo pareça proporcionar precisão incontestável por incluir todos os 

elementos da população pesquisada, a utilização da amostragem também representa 

adequadamente a população pesquisada desde que seja dado o tratamento estatístico adequado 

aos dados (MEGLIORINI, 2011). 

Para a listagem da população-alvo, foi utilizado como base o censo realizado pelo 

IBGE no ano de 2010, o qual encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico: 

<www.ibge.com.br>. 

Os resultados do censo do IBGE (2010) apontam que existem no país 5.565 

municípios, sendo 283 municípios com população superior a 100.000 habitantes, 325 

municípios com população maior que 50.000 e menor ou igual a 100.000 habitantes e 4.957 

municípios com população inferior a 50.000 habitantes, conforme demonstrado na Tabela 01 

abaixo. 

 

Tabela 01 – Número de municípios brasileiros por região e faixa populacional 

Região + 100.000 
hab. 

Entre 50.000 e 
100.000 hab. 

Menos de 
50.000 hab. Total % Total 

Centro-oeste 18 17 431 466 8,37% 

Nordeste 58 113 1.623 1.794 32,24% 

Norte 20 43 386 449 8,07% 

Sudeste 139 99 1.431 1.669 29,99% 

Sul 48 53 1.086 1.187 21,33% 

Total 283 325 4.957 5.565 100,00% 

% Total  5,09% 5,84% 89,07% 100,00%  

Fonte: Elaboração própria. 
Dados: IBGE, 2010. 

 

Para realização desta pesquisa, interessam os 325 municípios com população maior 

que 50.000 e menor ou igual a 100.000 habitantes, os quais representam 5,84% do total de 

municípios do país. Para calcular o tamanho da amostra, foi utilizada a fórmula para 
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populações finitas, ou seja, aquelas cujo tamanho tem um número determinado de elementos 

(MEGLIORINI, 2011): 

 

onde: 

n: tamanho da amostra  

x: número de itens que apresentam determinada característica 

(x/n) = p: proporção amostral 

N: tamanho da população  

e: erro máximo admitido 

z: número de desvios-padrão a contar da média para o intervalo de confiança desejado 

A aplicação dessa fórmula resultou em 74 elementos como o número de municípios 

com população entre 50.000 e 100.000 habitantes, para um intervalo de confiança de 95% e 

admitindo um erro de 0,10: 

 

Respeitadas as devidas proporções, calculou-se o número de municípios de cada 

região que fariam parte da amostra, conforme Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Número de municípios brasileiros com população entre 50 mil e 100 mil habitantes por 
região 

Região Municípios entre 50.000 e 
100.000 habitantes Amostra % Total 

Centro-oeste 17 4 5,23% 

Nordeste 113 25 34,77% 

Norte 43 10 13,23% 

Sudeste 99 23 30,46% 

Sul 53 12 16,31% 

Total 325 74 100,00% 
Fonte: Elaboração própria. 
Dados: IBGE, 2010. 

 

n = 1,96².(0,5).(1-0,5).(325)
[(325-1).0,10²]+[1,96².0,5.(1-0,5)]

n = z²(x/n)[1-(x/n)](N)
(N-1)e²+z²(x/n)[1-(n/n)]
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Os municípios que se enquadravam na população alvo da pesquisa foram listados num 

banco de dados desenvolvido com o auxílio do programa Microsoft Office Excel 2007®. Os 

municípios foram agrupados por região, em ordem alfabética e enumerados. 

Para selecionar a amostra dos municípios, utilizou-se a técnica de amostragem 

aleatória simples. Megliorini (2011, p. 25) destaca que o uso dessa técnica possibilita que 

todos os elementos da população tenham igual probabilidade de ser selecionado para compor 

a amostra. Para a escolha aleatória foi utilizada a função “ALEATÓRIOENTRE” do 

Microsoft Office Excel 2007®. 

  

3.4 Modelo de Investigação Proposto 

 

Através da revisão bibliográfica inicial acerca da publicização de dados dos governos 

em meios eletrônicos foi possível constatar que os estudos realizados até o momento 

concentravam-se em investigar informações pulverizadas nas mais diversas áreas: desde a 

simples publicação dos relatórios exigidos pela LRF (PRADO, 2004) até informações sobre 

os ocupantes de cargos eleitos, a legislação municipal, informações sobre os serviços 

prestados no portal dos municípios, além de outras informações sobre áreas de impacto direto 

na vida dos cidadãos (CRUZ, 2010). 

A partir dessa constatação e do conhecimento de que os municípios brasileiros devem 

disponibilizar em meio eletrônico de acesso público as informações sobre a sua execução 

orçamentária e financeira, este trabalho foi dividido em duas fases distintas. Na primeira fase 

propôs-se um modelo a partir de conjunto de parâmetros e critérios apontados pela literatura 

para avaliação de portais e da transparência. 

A concepção de um modelo tem por finalidade facilitar o entendimento e a 

manipulação das relações que ocorrem entre as diversas variáveis que integram um sistema ou 

processo, abstraídas de uma realidade e caracteriza-se como uma importante ferramenta para 

conceber algo e representar, simular ou idealizar essa realidade por meio de objetos, fluxos, 

ideias ou palavras, pois sumariza os efeitos e relacionamentos mais relevantes de determinada 

situação ou problema específico (BEUREN, 2000). 

Na segunda fase procedeu-se a análise do conteúdo disponibilizado nos sites de 

municípios de médio porte selecionados. Esta etapa foi precedida da realização de um pré-
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teste em portais de cinco municípios segundo os parâmetros e critérios estabelecidos, cujo 

objetivo foi colher subsídios para ajustar o modelo de investigação. 

A observação das páginas aconteceu durante os meses de novembro de 2011 a 

fevereiro de 2012, onde foram coletadas todas as informações constantes no modelo de 

investigação. A análise foi feita seguindo o seguinte procedimento: inicialmente, foi 

verificada a disponibilização de link específico para acesso às informações sobre a execução 

orçamentária e financeira do município na página principal do site. O conteúdo era acessado a 

partir desse link quando existente na página. Nos casos em que o site não continha link 

específico, a busca era feita a partir do mecanismo de busca. Quando não foi possível obtê-las 

dessas formas, foi realizada nova busca através de links secundários, principalmente nas 

páginas das secretarias da fazenda e de finanças. Foram gastas cerca de 180 horas para análise 

das páginas dos municípios a partir do modelo de observação proposto, o que dá uma média 

de 2,4 horas por página. 

A investigação realizada buscou verificar como os municípios brasileiros de médio 

porte estão disponibilizando os dados referentes às suas execuções orçamentária e financeira. 

A amostra da pesquisa é composta por 74 municípios de todas as regiões do país, os quais 

foram selecionados proporcionalmente à quantidade total de municípios de cada região que 

compõem a população do trabalho. 

Além das exigências estabelecidas em Lei referentes à necessidade de prestação de 

contas em meios eletrônicos, o pressuposto de que uma informação ser pública não significa, 

necessariamente, que seja inteligível levou à sub-divisão da investigação em três etapas 

distintas. A primeira etapa investigou aspectos relacionados à usabilidade e funcionalidade 

dos sites, bem como às possibilidades de participação e/ou interação com estes. A segunda 

etapa verificou a conformidade dos governos municipais no atendimento à disponibilização 

em tempo real de informações pormenorizadas sobre a sua execução orçamentária e 

financeira. A terceira etapa buscou identificar as iniciativas de transparência dos municípios, 

ou seja, a presença das características qualitativas da informação contábil nos dados 

disponibilizados segundo os parâmetros estabelecidos no Exposure Draft – Conceptual 

Framework for Financial Reporting (FASB e IASB, 2008).  

O modelo de investigação utilizado não atribuiu maior ou menor importância quanto 

aos dados sobre a execução orçamentária e financeira analisados, mas buscou identificar a 

presença e localização destes nos site. Para cada tópico foi atribuído o valor 1 ou 0 (variáveis 
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tipo dummy), ou seja, a existência de determinado item acarretou a pontuação 1 e a não 

existência a pontuação 0. 

 

3.4.1 Usabilidade, Funcionalidade e Participação/Interação 

 

Quanto à usabilidade, à funcionalidade e possibilidade de participação e interação dos 

sites observou-se a operacionalidade, inteligibilidade, apreensibilidade, acurácia e adequação 

dos sites e a disponibilização de canais de comunicação, como sintetizado no Quadro 02 e 

detalhado logo abaixo. 

 

Categorias de 
dados 

Parâmetros e 
critérios Questão de investigação 

Usabilidade 

Operacionalidade 

O município possui site web próprio? 
O site pode ser acessado na maior parte do tempo sem que 

esteja “fora do ar”? 
O endereço é claro e não apresentada dificuldade de 

digitação pelo usuário? 

Inteligibilidade 
Existe na página principal do site do município um link 

ativo para o portal da transparência claramente 
identificado? 

Apreensibilidade  
Existe na página principal do site do município um 

mecanismo de busca ativo? 

Funcionalidade 

Acurácia 
O site permite cadastramento de e-mail para recebimento 

de informações sobre o município? 

Adequação 
O site mantém comunidades virtuais que permitam aos 
cidadãos interagir com outros usuários e com a própria 

administração? 

Participação e 
Interação 

Canais de 
comunicação 

O site disponibiliza números de telefones da prefeitura para 
contato? 

O site disponibiliza endereços de e-mail da prefeitura para 
contato? 

O site do município dispõe de canais de comunicação on-
line? 

O site do município disponibiliza formulário de 
preenchimento on-line? 

Quadro 02: Categorias de dados sobre usabilidade, funcionalidade e participação/interação dos sites 
Fonte: Adaptado de Vilella (2003). 

 

a. Localização do site oficial 

Este item refere-se à existência de site próprio do município. Segundo Vilella (2003) a 

objetividade de uma página pode ser avaliada a partir da verificação se o conteúdo da página 

inicial está em consonância com o propósito ou a missão de quem a disponibiliza. Para 
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obtenção do site oficial do município, utilizou-se o mecanismo de busca “Google” 

(http://www.google.com.br), e adotou-se a sistemática explicitada por Cruz (2010), segundo a 

qual a forma mais simples para um cidadão leigo em “tecnologia da informação” localizar o 

site de seu município seria com a adoção da expressão padrão “Prefeitura Municipal de [nome 

do município]”. 

 

b. Acessibilidade do site 

Entre as vantagens da utilização de sites para a divulgação de informações está a 

possibilidade de acesso a estas 24 horas por dia, sem a necessidade de deslocamentos ou de 

filas para receber atendimento ou solicitar serviços. Desta forma, foi verificado se as páginas 

oficiais dos municípios são acessíveis na maior parte do tempo. Para tanto foram realizadas 3 

(três) visitas a cada página, para verificação dos dados, em dias e horários distintos. 

 

c. Clareza do endereço do site 

Por entender que o processo de democratização do acesso às informações 

governamentais passa pela clareza com que estas são disponibilizadas, verificou-se se a 

página do município obedecia a configuração “nomedomunicípio.sigladoestado.gov.br” 

proposto por Cruz (2010), pois conforme documento publicado pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão em 2011 a clareza de um site refere-se à facilidade de sua 

identificação e memorização por qualquer usuário além da sua legibilidade para um 

mecanismo de busca.  

 

d. Existência de link de acesso aos dados exigidos em Lei na página inicial 

Este item procurou verificar a presença de um link na página principal do site que 

direcionasse à página específica com os dados acerca da execução orçamentária e financeira. 

Prado (2004) afirma que “a presença de um link de redirecionamento evita maiores 

dificuldades na sua localização, principalmente em sites de muito conteúdo”. 

 

e. Existência de mecanismo de busca 

Duarte (2004) aponta que o mecanismo de busca de um site apresenta grandes 

vantagens para usuários e administradores por permitir o acesso rápido e organizado a 

informações relevantes. Partindo dessa afirmação foi verificado se os sites dos municípios 
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disponibilizam tal mecanismo, dada a impossibilidade de exibição de todos os links na página 

principal do site. 

 

f. Possibilidade de cadastrar e-mail para recebimento de informações sobre o 

município 

A ausência de canais de participação para a tomada de decisões é apontada por 

Eisenberg (2004) como um dos causadores do distanciamento existente entre o poder público 

e a sociedade. Como alternativa para manter os cidadãos interessados e com conhecimento 

freqüente acerca da gestão dos recursos geridos pelo governo municipal pode-se dispor, nos 

sites, de ferramenta que envia a e-mails cadastrados notícias acerca de assuntos de seu 

interesse. Neste item foi observada a existência desse canal informativo. 

 

g. Existência de link de comunicação com o site 

No que se refere aos requisitos para implantação de um site na internet, Duarte (2004) 

aponta que devem ser definidos procedimentos ligados à troca de informações entre os 

gestores e provedores de conteúdo e os usuários das informações disponibilizadas. Prado 

(2004) acrescenta que “a presença de uma forma de comunicação é importante, pois permite 

que o cidadão envie suas dúvidas ou observações diretamente aos responsáveis”. Logo, foi 

observado além da existência de um canal de comunicação, o tipo de interação 

disponibilizada. 

 

h. Existência de canal para discussão das informações do município 

Neste item foi verificado se o município possui um canal que proporcione a interação 

de usuários em conversações e negociações com outros usuários e com o governo, pois 

conforme afirma Chahin et al. (2004, p. 338) “informação sistematicamente distribuída e 

acessível estimula o controle social do Estado pela sociedade organizada”. Este trabalho 

considerou como canais válidos contas em nome da prefeitura nas redes sociais a exemplo do 

facebook, twitter, ou mesmo a disponibilização de espaço específico no site do município para 

a discussão de assuntos pelos cidadãos e o governo. 

 

3.4.2 Conformidade Legal 
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Quantos aos aspectos de conformidade com o estabelecido pela Lei Complementar nº 

131/2009 foram observados os pontos relativos às licitações, à execução da receita e à 

execução da despesa. 

 

a. Existência de dados acerca das licitações realizadas pelo ente 

Os dados investigados sobre as licitações realizadas pelas prefeituras tomaram por 

base o emanado na Constituição Federal de 1988, na Lei 8.666/93, na LC 101/00, na LC 

131/09, no modelo de mensuração da transparência orçamentária proposto pela organização 

não governamental Contas Abertas e na literatura sobre o assunto. 

Foi investigado se são disponibilizados dados sobre a comissão de licitação, sobre os 

certames licitatórios de cada modalidade no exercício vigente e de anos anteriores e o objeto, 

o tipo de julgamento adotado, o valor da proposta vencedora e o fornecedor contratado. O 

Quadro 03, a seguir, apresenta as categorias de dados referentes aos processos licitatórios e as 

bases teóricas utilizadas para sua construção. 

 

Nº  Questão de investigação Base teórica 

01 

O site da prefeitura disponibiliza dados sobre a comissão de 
licitação formalmente constituída para realização dos 
certames licitatórios? 

CF/88, Lei 8.666/93, LC 101/00, 
LC 131/09, Banisar (2006), FMI 
(2007), FASB (2008), IASB 
(2008), Contas Abertas (2011). 

02 

O site da prefeitura informa a fase em que se encontra cada 
procedimento licitatório por modalidade de licitação 
iniciada no exercício vigente?  

Akutsu e Pinho (2002), Campelo 
(2007), FASB (2008), IASB 
(2008), Beest, Braam e Boelens 
(2009). 

03 

O site da prefeitura informa a fase em que se encontra cada 
procedimento licitatório por modalidade de licitação 
iniciada em exercícios anteriores?  

Akutsu e Pinho (2002), Campelo 
(2007), FASB (2008), IASB 
(2008), Beest, Braam e Boelens 
(2009). 

04 

O site da prefeitura informa o objeto contratado em cada 
licitação do exercício vigente, bem como o tipo de 
julgamento realizado, o valor da proposta vencedora e o 
fornecedor contratado? 

CF/88, Lei 8.666/93, LC 101/00, 
LC 131/09, Banisar (2006), FMI 
(2007), FASB (2008), IASB 
(2008), Contas Abertas (2011). 

05 

O site da prefeitura informa o objeto contratado em cada 
licitação de exercícios anteriores, bem como o tipo de 
julgamento realizado, o valor da proposta vencedora e o 
fornecedor contratado? 

CF/88, Lei 8.666/93, LC 101/00, 
LC 131/09, Banisar (2006), FMI 
(2007), FASB (2008), IASB 
(2008), Contas Abertas (2011). 

Quadro 03: Categorias de dados sobre licitações e bases teóricas 
Fonte: Elaboração própria. 
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As categorias de observação relacionados acima referem-se aos aspectos legais das 

licitações e às características qualitativas existentes nos dados localizados. A presença nos 

sites dos municípios acarretou 1 (um) ponto para cada uma delas, sendo 5 (cinco) o número 

máximo de pontos possível nessa etapa da investigação. 

 

b. Existência de dados acerca da execução da receita do município 

No que se refere à análise da execução orçamentária e financeira da receita, tomou-se 

o disposto na Lei 4.320/64, na LC 101/2000 e na LC 131/2009. Foi observada a 

disponibilização de informações acerca do órgão ou unidade gestora arrecadadora, a origem 

da receita, o tipo da receita, o valor da previsão anual, os valores lançados e os valores 

arrecadados em tempo real, inclusive referente a recursos extraordinários. 

O Quadro 04 apresenta as categorias de dados investigados referentes à execução 

orçamentária e financeira da receita e as bases teóricas utilizadas para sua construção. 

 

Nº  Questão de investigação Base teórica 

01 
Informações sobre a metodologia de cálculo e das premissas 
utilizadas para estimar a arrecadação das receitas 
orçamentárias do exercício vigente. 

Lei 4.320/64, LC 101/00, Akutsu 
e Pinho (2002), Campelo (2007), 

FMI (2007), FASB (2008), 
IASB (2008), Beest, Braam e 

Boelens (2009), Contas Abertas 
(2011). 

02 
Informações sobre a metodologia de cálculo e das premissas 
utilizadas para estimar a arrecadação das receitas 
orçamentárias do exercício seguinte. 

03 
Divulgação dos montantes de receitas previstas no exercício 
anterior, no mínimo, por origem da receita. 

04 
Divulgação dos montantes de receitas lançadas no exercício 
anterior, no mínimo, por origem da receita. 

05 
Divulgação dos montantes de receitas arrecadadas no 
exercício anterior, no mínimo, por origem da receita. 

06 
Divulgação dos montantes de receitas previstas no exercício 
vigente, no mínimo, por origem da receita. 

07 
Divulgação dos montantes de receitas lançadas no exercício 
vigente, no mínimo, por origem da receita. 

08 
Divulgação dos montantes de receitas arrecadadas no 
exercício vigente, no mínimo, por origem da receita. 

09 Divulgação dos lançamentos diários das receitas. 

10 Divulgação dos recebimentos diários das receitas. 

Quadro 04: Categorias de dados sobre execução da receita e bases teóricas 
Fonte: Elaboração própria. 
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As categorias de observação relacionados acima referem-se aos aspectos exigidos pela 

legislação. A observação dos itens nos sites dos municípios acarretou 1 (um) ponto para cada 

categoria presente, sendo 10 (dez) o número máximo de pontos possível para essa categoria. 

A literatura citada como base teórica foi utilizada para observação dos aspectos qualitativos 

dos dados divulgados. 

 

c. Existência de dados acerca da execução da despesa do município 

Outro aspecto pesquisado nos sites municipais refere-se a disponibilização de 

informações acerca dos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da 

despesa e sua classificação orçamentária. O levantamento realizado observou o emanado na 

Lei 4.320/64 e na LC 131/09. 

Além dos aspectos concernentes à execução da despesa propriamente dita, também foi 

observada a disponibilização de dados acerca da classificação das despesas realizadas, visto 

que estas não são atos isolados, mas parte de um contexto maior executado pelo Estado para o 

atendimento dos interesses gerais da sociedade. 

Foi investigado se são disponibilizados dados acerca da execução da despesa no que se 

refere à dotação inicial, aos valores empenhados, aos valores liquidados, e aos valores pagos e 

dados compreendendo a classificação orçamentária referentes ao órgão, a unidade gestora 

responsável pela despesa, a função, a sub-função, o programa, a ação, o subtítulo, a categoria 

econômica, a natureza da despesa, a modalidade de aplicação, o elemento e o sub-elemento de 

despesa e a fonte do recurso. 

O Quadro 05, apresentado abaixo, elenca as categorias de dados investigados e as 

bases teóricas utilizadas para sua construção. 

 

Nº Questão de investigação Base teórica 

 Acerca da execução da despesa  

01 
É disponibilizado o montante da despesa inicial fixada do 
exercício anterior? 

Lei 4.320/64, LC 101/00, Akutsu 
e Pinho (2002), Campelo (2007), 
FMI (2007), FASB (2008), IASB 
(2008), Beest, Braam e Boelens 
(2009), Contas Abertas (2011). 

02 
É disponibilizado o montante da despesa inicial fixada para 
o exercício vigente? 

03 
É disponibilizado o montante de recursos empenhados no 
exercício anterior? 

04 
É disponibilizado o montante de recursos empenhados no 
exercício vigente? 
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05 
É disponibilizado o montante de recursos liquidados no 
exercício anterior? 

06 
É disponibilizado o montante de recursos liquidados no 
exercício vigente? 

07 
É disponibilizado o montante de recursos pagos no exercício 
anterior? 

08 
É disponibilizado o montante de recursos pagos no exercício 
vigente? 

09 
É divulgado o valor individualizado dos empenhos 
realizados? 

10 É divulgada a data dos empenhos realizados? 

11 
É divulgado o valor individualizado das liquidações 
realizadas? 

12 É divulgada a data de cada liquidação realizada? 

13 
É divulgado o valor individualizado dos pagamentos 
realizados? 

14 É divulgada a data de cada pagamento realizado? 

15 
São divulgadas as retenções na fonte efetuadas em cada 
pagamento realizado? 

 Acerca da classificação orçamentária da despesa  

16 É divulgada a unidade gestora responsável pela despesa? 

Lei 4.320/64, LC 101/00, Akutsu 
e Pinho (2002), Campelo (2007), 
FMI (2007), FASB (2008), IASB 
(2008), Beest, Braam e Boelens 
(2009), Contas Abertas (2011). 

17 
São divulgadas a função e a sub-função da despesa 
realizada? 

18 
É divulgado o programa a qual a despesa realizada está 
vinculada? 

19 
É divulgada a ação a qual a despesa realizada está 
vinculada? 

20 
É divulgado o subtítulo (localização do gasto) da despesa 
realizada? 

21 É divulgada a categoria econômica da despesa realizada? 

22 É divulgada a natureza da despesa realizada? 

23 
É divulgada a modalidade de aplicação dos recursos 
utilizados na despesa realizada? 

24 
São divulgados o elemento e o sub-elemento da despesa 
realizada? 

25 
É divulgada a fonte do recurso utilizado na realização da 
despesa? 

Quadro 05: Categorias de dados sobre despesas e bases teóricas 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A abordagem utilizada para elencar os dados sobre despesas a serem investigados 

adotou como fundamento os dispositivos legais vigentes. A experiência de pesquisas 
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anteriores e as recomendações de códigos de instituições nacionais e internacionais que 

estabelecem padrões a serem adotados pelos governos para promoção da transparência foram 

utilizadas para análise das características qualitativas dos dados da execução da despesa. 

A presença de cada item nos sites dos municípios acarretou 1 (um) ponto, sendo 25 

(vinte e cinco) o número máximo de pontos possível para a execução orçamentária. 

 

3.4.3 Características Qualitativas dos Dados Divulgados 

 

Dadas as especificidades de cada uma das características qualitativas da informação 

contábil, procedeu-se com observações a partir do modelo proposto por Beest, Braam e 

Boelens (2009) para identificar as melhores práticas de apresentação dos dados utilizadas 

pelas prefeituras brasileiras que possam vir a proporcionar qualidade aos dados da execução 

orçamentária e financeira.  

Quanto a relevância, observou-se a disponibilização de valores previstos e realizados. 

Esses dados podem permitir ao usuário confirmar se uma determinada programação, seja com 

relação a receita ou a despesa foi, de fato, alcançada.  

Quanto a representação fiel, buscou-se identificar páginas web que privilegiassem o 

detalhamento dos dados disponibilizados, a exemplo dos empenhos, os quais possuem uma 

série de informações acerca da execução e classificação orçamentária da despesa. 

A compreensibilidade foi verificada a partir da promoção de iniciativas com vistas a 

facilitar o entendimento daquilo que se divulga, a exemplo de gráficos e glossários. 

Para a comparabilidade, observou-se a existência de dados de mais de um período. Já 

no que se refere a oportunidade, foi verificação se os dados disponibilizados atendem aos 

prazos previstos em Lei; 
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3.5 Sumário 

 

Este estudo descritivo deu-se a partir da análise de sites de municípios brasileiros de 

médio porte, os quais devem, conforme determinação legal, disponibilizar na internet em 

tempo real, dados referentes às suas execução orçamentária e financeira. A análise 

quantitativa e qualitativa dos dados foi realizada a partir do modelo de investigação 

construído com base na literatura sobre accountability, transparência, governo eletrônico e 

controle social. 

Para seleção da amostra foi utilizada fórmula estatística para populações finitas e a 

tabulação dos dados dos municípios selecionados utilizou o programa Microsoft Office Excel 

2007®. Dos 325 municípios brasileiros com população maior que 50.000 e menor ou igual a 

100.000 habitantes, 74 foram investigados na pesquisa. 

Através da plataforma de busca do google, o site de cada um dos 74 municípios foi 

pesquisado e analisado no que concerne à usabilidade, funcionalidade e participação e 

interação, à conformidade legal e à presença de atributos qualitativos nos dados divulgados. 

A usabilidade, funcionalidade e participação/interação foi investigada quanto a 

operacionalidade, inteligibilidade, apreensibilidade, acurácia, adequação e canais de 

comunicação disponibilizados pelos sites dos municípios. 

Na conformidade legal foi analisada a adequação às exigências da legislação vigente. 

Quanto as licitações verificiou-se se são disponibilizados dados sobre a comissão de licitação, 

sobre os certames licitatórios de cada modalidade no exercício vigente e de exercícios 

anteriores e o objeto, o tipo de julgamento adotado, o valor da proposta vencedora e o 

fornecedor contratado. No que se refere a execução da receita foi observado se são 

disponibilizados dados sobre o órgão ou unidade gestora arrecadadora, a origem da receita, o 

tipo da receita, o valor da previsão, o valor lançado e o valor arrecadado. Para as despesas foi 

verificado se são disponibilizados dados da dotação inicial, os valores empenhados, os valores 

liquidados, e valores pagos e dados sobre a classificação orçamentária referentes ao órgão, a 

unidade gestora responsável pela despesa, a função, a sub-função, o programa, a ação, o 

subtítulo, a categoria econômica, a natureza da despesa, a modalidade de aplicação, o 

elemento e o sub-elemento de despesa e a fonte do recurso. 

Para análise das características qualitativas dos dados, as observações foram realizadas 

a partir do modelo proposto por Beest, Braam e Boelens (2009). 
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4 RESULTADOS 

 

As abordagens no tocante a acessibilidade foram extraídas do modelo de investigação 

proposto por Vilella (2003) para investigação da inteligibilidade, operacionalidade, acurácia e 

interoperabilidade de sites. Entende-se que as ferramentas apontadas pela autora constituem 

ações de incentivo à transparência das ações do gestor municipal. 

Para avaliar a publicização da execução financeira e orçamentária dos municípios na 

internet, adotou-se como referência o estabelecido pela Lei Complementar nº 131/2009, além 

da Lei 4.320/64. Para a divulgação das informações referentes a licitações, utilizou-se o 

emanado das Leis 8.666/1993, 101/2000 e 131/2009. A publicação desses dados na internet 

intensifica o controle sobre as contas públicas dos municípios, e o não atendimento da 

determinação da Lei acarreta a impossibilidade do ente receber transferências voluntárias. 

Considerando ainda que estudos têm demonstrado que os cidadãos não entendem as 

informações disponibilizadas sobre a gestão de seus representantes (MIRANDA et al., 2008; 

GALLON et al. 2011), buscou-se observar quais as iniciativas promovidas pelos municípios 

para proporcionar maior inteligibilidade aos dados. 

 

4.1 Usabilidade, Funcionalidade e Participação/Interação 

 

4.1.1 Existência de Site Oficial do Município 

 

A verificação da existência de páginas na internet de cada um dos municípios 

pesquisados utilizou a ferramenta de busca do Google. As páginas foram facilmente 

encontradas, o que sugere que um cidadão comum não encontraria dificuldades para localizar 

o endereço web de qualquer destes municípios. Dos 74 municípios pesquisados, 73 possuem 

página na internet, conforme demonstrado na Tabela 03. Não foi localizada uma página para 

o município de Bom Jesus da Lapa-BA. A relação com todos os sites encontrados é 

apresentada no Apêndice A. 

 

Tabela 03 – Número de municípios que possuem página na internet 
Municípios pesquisados Possuem site Não possuem site 

74 73 1 
100% 98,65% 1,35% 

Fonte: Elaboração própria. 
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Embora os sites governamentais brasileiros adotem o padrão “.gov.br”, alguns 

municípios utilizam o domínio comercial “.com.br” ou apenas “.com”. No entanto, também 

nestes sites foi possível realizar a verificação conforme o modelo de investigação proposto. 

Os municípios que utilizam o domínio comercial em suas páginas são listados no Quadro 06. 

 

No Município Estado Sites consultados 

1 Capitão Poço Pará http://portalcapitaopoco.com/ 

2 Pirapora Minas Gerais http://www.pmppirapora.com.br/ 

3 Mairiporã São Paulo http://www.prefeituramairipora.com.br/ 

4 Barra do Garças Mato Grosso http://barradogarcas.com/ 

5 União dos Palmares Alagoas http://www.uniaodospalmaresal.com.br/ 

6 Boa Viagem Ceará http://www.pmbvce.com.br/ 
Quadro 06: Municípios cujos sites utilizam domínio comercial 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Durante a observação desse item foi verificado que embora a Prefeitura Municipal de 

Boa Viagem-CE possua um endereço com o domínio governamental, o município mantém 

como sua página oficial um endereço com domínio comercial, sendo este último utilizado na 

pesquisa e por isso elencado no Quadro 06. O município de Paranavaí-PR mantém duas 

páginas com conteúdo idêntico, utilizando em um dos endereços o domínio comercial e no 

outro o domínio governamental. Já o município de Lajeado-RS mostra um endereço com 

domínio comercial e quando do acesso, redireciona o cidadão para uma página com domínio 

governamental. A análise das páginas dos municípios de Paranavaí-PR e Lajeado-RS utilizou 

os sites com domínio governamental, por isso não figuram na relação acima.  

 

4.1.2 Disponibilidade dos Sites Oficiais 

 

A segunda observação realizada refere-se à disponibilidade dos sites. Visto que uma 

das grandes vantagens de criação e manutenção de um portal web é a possibilidade de 

atendimento das necessidades informacionais dos cidadãos a qualquer hora e de qualquer 

lugar, é importante que as páginas estejam sempre “no ar” e que seja informada com 

antecedência a realização de manutenções programadas. A disponibilidade dos sites 

pesquisados é mostrada na Tabela 04. 
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Tabela 04 – Disponibilidade para acesso dos sites dos municípios brasileiros 

Sites consultados Sites disponíveis nas 
3 tentativas 

Sites disponíveis em 1 
das 3 tentativas 

Sites não disponíveis 
nas 3 tentativas 

73 70 1 2 
100% 95,89% 1,37% 2,74% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Nesse quesito, dos municípios que possuem endereço web, não foi possível o acesso às 

páginas das prefeituras de Candeias-BA e Redenção-PA, pois apesar de possuírem sites, não 

estavam disponíveis em nenhuma das tentativas de acesso realizadas. A análise do site da 

Prefeitura Municipal de Abreu e Lima-PE só foi possível na terceira tentativa, visto que 

encontrava-se indisponível nas duas primeiras tentativas realizadas. As Figuras 02 e 03 

exibem os portais dos municípios de Candeias-BA e Redenção-PA. 

 

 
Figura 02: Portal da Prefeitura de Candeias-BA 
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Figura 03: Portal da Prefeitura de Redenção-PA 
 

4.1.3 Clareza do Endereço dos Sites 

 

Ainda acerca da funcionalidade dos sites estudados foi verificado se o endereço web 

dos municípios é claro, ou seja, de fácil identificação e memorização. O levantamento 

realizado observou que 83,56% dos municípios analisados seguem o padrão apontado por 

Cruz (2010) como sendo o ideal para os sites de municípios. A Tabela 05 traz os resultados 

encontrados. 

 

Tabela 05 – Utilização de padrão de endereço nos sites pelos municípios brasileiros 

Municípios 
consultados 

Municípios que 
utilizam endereço 

“padrão” 

Municípios que utilizam endereço “não 
padrão” 

.gov.br .com.br 
73 61 6 6 

100% 83,56% 8,11% 8,11% 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Os endereços utilizados pelos municípios de Candeias-BA, Tucuruí-PA, Aracruz-ES, 

São Francisco-MG, Unaí-MG e Erechim-RS não seguem a padronização proposta por Cruz 

(2010). Entretanto, a utilização desse padrão para localização da página desses municípios 
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pelo mecanismo de busca do Google encontraria êxito para o município de Aracruz-ES. Os 

endereços utilizados por esses municípios estão apresentados no Quadro 07. 

 

No Município Estado Sites consultados 

1 Candeias Bahia http://www.pmcandeias.ba.gov.br/ 

2 Tucuruí Pará http://www.pmt.pa.gov.br/ 

3 Aracruz Espírito Santo http://www.pma.es.gov.br 

4 São Francisco Minas Gerais http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/ 

5 Unaí Minas Gerais http://www.prefeituraunai.mg.gov.br/ 

6 Erechim Rio Grande do Sul http://www.pmerechim.rs.gov.br/ 
Quadro 07: Municípios cujos sites não seguem o padrão de endereço governamental 
Fonte: Elaboração própria 
 

4.1.4 Presença de Link acerca da Transparência na Página Inicial 

 

Quanto à disponibilização de link acerca da transparência na página inicial que permita 

ao usuário localizar com facilidade as informações sobre a execução orçamentária e financeira 

do município, verificou-se que está presente em 90,41% dos sites pesquisados, entretanto, em 

apenas 80,82% dos casos o link remete às informações solicitadas, conforme verificado na 

Tabela 06. 

 

Tabela 06 – Disponibilidade de link para a página da transparência do município na página inicial  

Municípios 
pesquisados 

Sites que disponibilizam link sobre a 
transparência Sites que não 

disponibilizam link sobre a 
transparência 

Remete às 
informações 
solicitadas 

Não remete às 
informações 
solicitadas 

73 59 7 7 
100% 80,82% 9,59% 9,59% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

No que se refere a remeter às informações sobre a execução orçamentária e financeira 

do município, os dados apresentados na tabela acima apenas indicam se através do link sobre 

a transparência foi possível visualizar a página que contém as informações disponibilizadas 

pelo município, não representando que estas estavam de acordo com o estabelecido em Lei. 

Tal análise é demonstrada neste trabalho em tópico específico. 

Além das páginas dos municípios de Candeias-BA e Redenção-PA que não puderam 

ser analisadas por falta de disponibilidade, não foi encontrado link sobre a transparência na 
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página inicial dos municípios de Barra do Garças-MS, Guarabira-PB, Belo Jardim-PE, 

Capanema-PA e Mirassol-SP. O site consultado de cada uma dessas cidades encontra-se no 

Quadro 08. 

 

No Município Estado Sites consultados 

1 Barra do Garças Mato Grosso do Sul http://barradogarcas.com/ 

2 Guarabira Paraíba http://www.guarabira.pb.gov.br/ 

3 Belo Jardim Pernambuco http://belojardim.pe.gov.br/v/ 

4 Capanema Pará http://www.capanema.pa.gov.br 

5 Mirassol São Paulo http://www.mirassol.sp.gov.br/ 
Quadro 08: Municípios cujos sites não disponibilizam link sobre a transparência na página inicial 
Fonte: Elaboração própria 
 

4.1.5 Presença de Mecanismo de Busca 

  

Quando da não existência de link sobre a transparência na página inicial ou quando 

este não remetia ao conteúdo solicitado, foi verificado a presença de um mecanismo de busca 

que conduzisse à pagina que contivesse as informações acerca da execução orçamentária e 

financeira do município. Para localizá-la através desse mecanismo, foi digitada no espaço 

destinado para a busca a expressão “transparência” e em seguida clicado no “botão” 

pesquisar. Essa ferramenta de busca está presente em 57,53% dos sites consultados, conforme 

demonstrado na Tabela 07. 

 

Tabela 07 – Disponibilidade de mecanismo de busca nos sites dos municípios  

Municípios 
pesquisados 

Sites que disponibilizam mecanismo de busca 
Sites que não 

disponibilizam mecanismo 
de busca 

Remete à página da 
transparência 

municipal 

Não remete à página 
da transparência 

municipal 
73 4 38 31 

100% 5,48% 52,05% 42,47% 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Apesar de 57,53% das páginas consultadas possuírem o mecanismo de busca, a 

localização da página da transparência através desta ferramenta somente foi possível nos sites 

da prefeitura de Igarapé-Miri-PA, Mairiporã-SP, Olímpia-SP e Lajeado-RS. Nestas, o 

mecanismo de busca apresentou como resultado o link para acessar a página da transparência 

do município, além de notícias sobre o assunto, entretanto, o mecanismo de busca do site da 
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prefeitura de Olímpia-SP apontava resultados na página do Google, onde o link da página da 

transparência do município aparecia como primeira opção entre os links apresentados. Nas 

demais prefeituras, o mecanismo de busca conduzia apenas à notícias que continham a 

expressão “transparência” em seu texto. 

 

4.1.6 Possibilidade de Cadastro de e-mail 

 

Outra iniciativa de transparência analisada nos sites refere-se à possibilidade de 

cadastrar endereço de e-mail para recebimento de notícias do município. Tal iniciativa visa 

aproximar o cidadão dos acontecimentos de seu município, mesmo que não haja acessos 

constantes à pagina da prefeitura. Os resultados encontrados estão representados na Tabela 

08. 

 

Tabela 08 - Número de municípios cujos sites possibilitam realizar cadastro de e-mail 

Municípios 
pesquisados 

Sites que permitem cadastro de e-mail Sites que não 
disponibilizam cadastro de 

e-mail 
Enviaram 
Newsletter 

Não enviaram 
newsletter 

73 2 13 58 
100% 2,74% 17,81% 79,45% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Para verificação da real efetividade desse serviço foi realizado cadastro em todos os 

sites que o disponibilizam. Nos sites da prefeitura de Belo Jardim-PE, Timbaúba-PE e 

Itabaiana-SE, embora exista um link que indique o serviço, este não está ativo. O cadastro foi 

realizado no dia 19 de fevereiro de 2012 e o recebimento de notícias foi considerado nesta 

pesquisa até a data de sua conclusão em 08 de maio de 2012. 

A partir da data do cadastramento foram recebidos boletins informativos diários com 

notícias do município de Ariquemes-RO e do município de Olímpia-SP. A Figura 04 

exemplifica os boletins recebidos no período. 
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Figura 04: Boletim eletrônico da Prefeitura de Ariquemes-RO. 

 

4.1.7 Existência de Canal de Comunicação entre o Cidadão e o Governo Municipal 

 

Quanto à existência de canais de comunicação com a prefeitura e seus órgãos pôde-se 

constatar que não existe um padrão comum. Foram encontrados quatro tipos possíveis 

disponibilizados nos sites dos municípios, sendo que a maioria deles apresenta mais de uma 

forma de comunicação. A Tabela 09 traz os valores e a freqüência de cada tipo. 

 

Tabela 09 - Canais de comunicação disponibilizados pelos municípios nos sites 
Forma de comunicação Número de sites Percentual (%) 

Telefones 64 90,14% 
Endereço de e-mail 49 69,01% 
Formulário 55 77,47% 
Conversação on-line 2 2,82% 
Nenhuma forma de comunicação 3 4,23% 

Fonte: Elaboração própria. 
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Conforme os dados apresentados, o tipo de comunicação mais apresentado pelas 

prefeituras é a divulgação dos números de telefone, o que sugere que os cidadãos ainda 

prefiram usar formas de comunicação mais tradicionais ou ainda que o acesso destes aos 

serviços disponibilizados em meio eletrônico não é uma realidade para a maioria dos 

brasileiros. Acerca da disponibilização de serviços em formato “à moda antiga”, Streib e 

Navarro (2006) afirmam que as autoridades do governo devem sempre buscar maneiras de 

melhorar os serviços, mas não devem esquivar-se de fazê-los em formatos ditos antiquados 

quando é dessa forma que estes são utilizados pela população. 

Também é possível verificar que a disponibilização de endereços de e-mail e de 

formulários para preenchimento na própria página são bastante utilizados pelas prefeituras, ao 

mesmo tempo em que a possibilidade de manter conversação on-line com a prefeitura é uma 

ferramenta ainda pouco difundida. Apesar das vantagens apontadas pelo uso dessa ferramenta 

de comunicação, os números sobre a sua utilização não evolíram desde os resultados 

apontados por Prado (2004). 

Observou-se ainda que os sites das prefeituras de Granja-CE, Belo Jardim-PE e 

Tucuruí-PA não disponibilizam quaisquer das formas de comunicação investigadas. 

 

4.1.8 Existência de Canal para Discussão das Informações do Município 

 

Ao falarmos em democracia, os canais de discussão representam uma poderosa 

ferramenta para diminuir o distanciamento existente entre o poder público e a sociedade, pois, 

embora atuem “de modo mais eficaz na formação complementar de opiniões do que como um 

espaço decisório por excelência” (MARQUES, 2006), podem promover o controle social do 

Estado pela sociedade organizada. Nessa perspectiva, foi analisado que canais estão sendo 

utilizados pelos municípios na promoção do debate entre os cidadãos e entre estes e os 

governos municipais. Dos municípios pesquisados, cerca de um terço utilizam as redes sociais 

para promoção dessa discussão e/ou disponibiliza espaço num “mural de recados” dentro do 

próprio site. A Tabela 10 apresenta os canais utilizados e a freqüência de cada um. 
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Tabela 10 - Canais de discussão disponibilizados pelos municípios na internet 

Forma de comunicação Número de sites Percentual (%) 
Facebook 15 21,13% 
Twitter 19 26,76% 
Orkut 4 5,63% 
Mural de recados 5 7,04% 
Nenhum canal de discussão 45 63,38% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Ao mesmo tempo em que se observa que algumas prefeituras, a exemplo de Mineiros-

GO, Irecê-BA e Belo Jardim-PE, utilizam vários canais de discussão ao mesmo tempo, 

também é possível observar que, no outro extremo, 63,38% dos municípios pesquisados não 

dispõem de nenhuma ferramenta de discussão na internet de assuntos relacionados ao 

município. 

Segundo Nielsen (2000) “Os usuários experimentam a usabilidade de um site antes de 

se comprometerem a usá-lo e antes de gastarem dinheiro em possíveis aquisições”. Pinho 

(2008) acrescenta que “em uma sociedade que cada vez mais utiliza recursos digitais, a 

criação de facilidades de acesso e de busca de informação torna-se uma questão 

fundamental”. Observa-se que, de uma maneira geral, os municípios atendem aos requisitos 

da usabilidade, visto que a maioria (98,65%) possui página na web, podem ser acessados na 

maior parte do tempo, sem que estejam “fora do ar” (95,89%), adotam um endereço web 

claro, sem dificuldade de digitação pelo usuário (83,56%), exibem um link/ícone sobre a 

transparência na página principal (90,41%) e disponibilizam mecanismo de busca para 

localização de assuntos de forma rápida e descomplicada (57,53%). Entretanto, concorda-se 

com Pinho (2008) para afirmar que ainda assim podem existir dificuldades de acesso devido o 

grande número de pessoas com nível de escolaridade baixo. 

Acerca da funcionalidade Traunmüller e Wimmer (2001 apud Vilella, 2003) afirmam 

que os portais de e-gov podem promover a construção de ambientes sociais onde comunidades 

virtuais podem emergir na forma de grupos, fóruns especiais e salas de chat, de maneira a 

promover a discussão de questões democráticas municipais. Entretanto, se por um lado 

observou-se avanços na usabilidade dos sites governamentais, na funcionalidade em criar 

canais de informação que ajudem os usuários a interagir em conversações e negociações com 

outros usuários de forma a alcançar interpretações compartilhadas ainda ocorre uma 

exploração pouco efetiva das possibilidades da internet. Da mesma forma que os resultados 

encontrados por Pinho (2008) levaram a postular a existência de uma visão limitada de 
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participação popular e de interatividade a partir dos portais é possível afirmar que hoje ainda 

falta diálogo com a sociedade. 

Nos casos em que se verificou a existência de manifestação por parte dos cidadãos nos 

espaços proporcionados pelos sites municipais, como os de Brumado-BA, Itacoatiara-AM, 

Mineiros-GO, Catalão-GO, Guarabira-PB, não se constatou a existência de quaisquer 

respostas por parte do poder público à população. Tal fato demonstra o pouco compromisso 

em fornecer respostas às questões formuladas, pelo menos com o uso do mesmo meio pelo 

qual a resposta foi enviada. 

A disponibilização de telefones (90,14%), endereços de e-mail (69,01%) e formulário 

(77,47%) pode indicar um movimento positivo no sentido de estreitar relações com os 

cidadãos, dado a grande frequência com que são informados nos sites. Ressalte-se apenas que 

em alguns casos não há como identificar o setor para o qual estão sendo enviadas as 

demandas, uma vez que os formulários são generalistas e não possibilitam a identificação dos 

responsáveis, impossibilitando, inclusive, uma posterior cobrança de resposta para a 

solicitação/reclamação enviada. 

 

4.2 Conformidade Legal 

 

4.2.1 Disponibilização de Informações sobre Licitações 

 

Como mostrado na seção 2.5.4 a execução da despesa compreende as etapas da 

fixação, do empenho, da liquidação e do pagamento, sendo que o estágio da despesa 

denominado empenho subdivide-se em licitação, autorização e formalização, dos quais a 

etapa da licitação é apresentada neste tópico. 

A verificação das informações relacionadas às licitações foi iniciada a partir da 

localização de ícone e/ou link de licitações na página inicial. Caso não fosse possível localizá-

lo na página principal, partiu-se para o uso das abas que exibiam links relacionados. Se ainda 

assim não fosse possível localizar, por fim utilizava-se o mecanismo de busca do site, quando 

existente. Nos casos em que o resultado do mecanismo de busca não apontou para a página 

com as informações sobre os processos licitatórios do município, foi apontada a inexistência 

de informações sobre o assunto no site pesquisado. 
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A partir da localização dos dados relacionados a processos licitatórios, verificou-se a 

disponibilização de informações acerca da comissão de licitação, ou seja, da equipe de 

trabalho formalmente constituída para gerenciar o processo licitatório desde os avisos de 

abertura até o conhecimento do edital e seus anexos, o exame da documentação e das 

propostas pelos interessados, o fornecimento de certidões de quaisquer peças, pareceres ou 

decisões com ela relacionadas e o resultado do julgamento, propiciando aos interessados os 

recursos administrativos e as vias judiciais cabíveis. 

A análise dos sites das prefeituras municipais na busca por essa informação trouxe os 

resultados apontados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Número de municípios que disponibiliza dados sobre a comissão de licitação 
Municípios 
pesquisados 

Divulgam informações sobre a 
comissão de licitação 

Não divulgam informações sobre 
a comissão de licitação 

73 1 72 
100% 1,37% 98,63% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Apesar da importância de suas atribuições e da responsabilidade requerida de seus 

membros, em 98,63% dos sites municipais pesquisados não foram encontradas informações 

sobre a comissão de licitação criada pela administração municipal para qualquer dos períodos 

consultados. 

Observa-se que, freqüentemente, informa-se apenas o pregoeiro responsável pela 

licitação ou o nome do presidente da comissão. O único município que divulga os nomes de 

todos os membros e a portaria que os instituiu é Unaí-MG, que o faz através dos editais de 

licitação, como observado na Figura 05. 
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Figura 05: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Unaí-MG  
 

A publicização dos membros que compõem a comissão permanente de licitação 

também permite verificar se os municípios estão procedendo com o adequado rodízio de 

servidores, visto que conforme estabelece o § 4o do art. 51 da Lei 8.666/93, a investidura dos 

membros das comissões permanentes não pode exceder a um ano, sendo possível apenas a 

recondução parcial da equipe para o período subseqüente. 

No que se refere aos procedimentos licitatórios realizados pelos municípios, foi 

verificado a publicização de informações acerca das fases dos certames por modalidade de 

licitação, tanto do exercício vigente como de exercícios anteriores. A disponibilização de tais 

informações proporciona aos cidadãos o acompanhamento das licitações, dando a estes a 

oportunidade de assistir a certames de seu interesse, bem como apreciar se os prazos 

estabelecidos em lei estão sendo cumpridos. 

Foi verificado também se os municípios divulgam, ao encerramento do certame o 

objeto contratado, o tipo de julgamento efetuado (menor preço, melhor técnica ou ambos), o 

nome do licitante vencedor e o valor da proposta contratada. A publicização desses dados 

pelos municípios está apresentada na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Divulgação de dados sobre as licitações 

Categoria de dado Divulgam Não Divulgam 
1. Comissão de licitação 1,37% 98,63% 

2. Licitações abertas e/ou concluídas ano vigente 46,58% 53,42% 

3. Licitações abertas e/ou concluídas ano anterior 35,62% 64,38% 

4. Objeto, julgamento, vencedor e valor ano vigente 17,81% 82,19% 

5. Objeto, julgamento, vencedor e valor ano anterior 16,44% 83,56% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A disponibilização de editais (e seus anexos) dos certames licitatórios encerrados ou 

em andamento, do objeto licitado, do tipo de julgamento efetuado, do valor da proposta 

vencedora e do fornecedor contratado nas licitações visa assegurar seus efeitos externos e 

propiciar seu conhecimento e controle pelos interessados diretos e pela sociedade. 

Dos municípios pesquisados, nenhum disponibiliza em seu site todas as informações 

do modelo de transparência proposto neste trabalho para as licitações. Enquanto 

aproximadamente metade (49,32%) dos municípios disponibiliza entre 1 e 4 conjunto(s) dos 

dados investigados, nos outros 50,68% não foi encontrado qualquer publicação acerca dos 

procedimentos licitatórios. Esses achados são apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Frequência de divulgação de dados sobre as licitações 
Número de Categorias atendidas Número de municípios Percentual (%) 

5 0 0% 
4 12 16,44% 
3 1 1,37% 
2 12 16,44% 
1 11 15,07% 
0 37 50,68% 

TOTAL 73 100% 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Os resultados encontrados demonstram que há uma subutilização da internet por esses 

municípios como uma ferramenta de promoção da transparência acerca das licitações. 

Ademais, algumas práticas adotadas pelos municípios pesquisados podem ser relacionadas 

como inapropriadas, visto que cerceiam o acesso às informações, como a necessidade de 

cadastro prévio para acessar os editais ou a necessidade de retirada do edital pessoalmente, ou 

sua solicitação por e-mail ou telefone. A Figura 06 da Prefeitura de Tianguá-CE exemplifica 

essa prática. 
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Figura 06: Cadastro prévio para acessar editais de licitação do município de Tianguá - CE 

 

Os municípios cujos sites adotam postura semelhante estão identificados no Quadro 09 

com a identificação da exigência que pratica.  

 

No Município/Estado Exigência Praticada 
1 Cruzeiro-SP O edital completo só pode ser retirado pessoalmente. 

2 Gurupi-TO O edital completo só pode ser retirado pessoalmente. 

3 Içara-SC O edital completo deve ser solicitado por e-mail ou telefone. 

4 Lajeado-RS Requer cadastro prévio para acessar os editais. 

5 Mairiporã-SP Requer cadastro prévio para acessar os editais. 

6 Mirassol-SP Requer cadastro prévio para acessar os editais. 

7 Mogi Mirim-SP Requer cadastro prévio para acessar os editais. 

8 Paranavaí-PR O edital completo deve ser solicitado por e-mail ou telefone. 

9 Patrocínio-MG O edital completo só pode ser retirado pessoalmente. 

10 Pirassununga-SP O edital completo só pode ser retirado pessoalmente. 

11 
Telêmaco Borba-PR 

O edital completo só pode ser retirado pessoalmente mediante 
apresentação de Certificado de Registro Cadastral. 

12 Tianguá-CE Requer cadastro prévio para acessar os editais. 

13 Três Corações-MG Requer cadastro prévio para acessar os editais. 

14 Tupã-SP O edital completo deve ser solicitado por e-mail. 

15 Unaí-MG Requer cadastro prévio para acessar os editais. 

16 
Valença-RJ 

O edital completo só pode ser retirado pessoalmente, com entrega de 
1 resma de papel A4, 1 CD-Rom e o carimbo com CNPJ da empresa. 

17 Votuporanga-SP O edital completo deve ser solicitado pessoalmente ou pelo telefone. 
Quadro 09: Municípios que restringem o acesso aos editais de licitação na internet 
Fonte: Elaboração própria 
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No outro extremo, como exemplo de melhores práticas quanto à disposição dos dados 

de forma ordenada e objetiva, facilitando a rápida localização de conteúdo de interesse do 

usuário, cita-se o município de Aracruz-ES (Figura 07) que apesar de não utilizar programa 

específico para publicização de dados acerca de procedimentos licitatórios, como os utilizados 

pelos municípios de Catalão-GO, Mineiros-GO, Laguna-S e Lajeado-RS, o faz sem nada 

dever aos municípios que dispõem de tal ferramenta. 

 

 
Figura 07: Disponibilização de dados sobre licitações – Aracruz-ES 

 

O Quadro 10 elenca os municípios com as melhores práticas observadas quanto a 

ordenação dos dados sobre licitações, sem, no entanto, estabelecer uma ordem hierárquica 

entre eles. 

 

 

No Município/Estado Prática adotada 

1 Catalão-GO 
Possibilidade de localizar licitação por ano de publicação do edital, 
por fase do certame ou por modalidade. Apresenta os vencedores do 
certame. 

2 Mineiros-GO 
Possibilidade de localizar licitação por ano de publicação do edital, 
por fase do certame ou por modalidade. Apresenta os vencedores do 
certame. 
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3 Olímpia-SP 
Dados dispostos por modalidade e por número da licitação com a 
observação da fase em que se encontra (em aberto ou encerrado). 
Dados a partir de 2009. 

4 Aracruz-ES 
Possibilidade de localizar licitação por ano de publicação do edital, 
por fase do certame ou por modalidade. Disponibiliza os editais na 
íntegra. Apresenta os vencedores do certame. 

5 Içara-SC 
Apresenta quadro sintético das modalidades de licitação por fase em 
que se encontra. Dados a partir de 2011. 

6 Laguna-SC 
Possibilidade de localizar licitação por ano de publicação do edital, 
por fase do certame ou por modalidade. Apresenta os vencedores do 
certame. 

7 Erechim-RS 
Disponibiliza os editais a partir de um quadro sintético com as 
modalidades de licitação por fase em que se encontra. Dados a partir 
de 2008. 

8 Lajeado-RS 

Possibilidade de localizar licitação por ano de publicação do edital, 
por fase do certame, por modalidade, pelo número da licitação ou pelo 
tipo de aquisição. Disponibiliza os editais na íntegra. Apresenta os 
vencedores do certame. 

9 Francisco Beltrão-PR 
Dispõe os dados elencando os editais e os resultados por modalidade 
de licitação. 

Quadro 10: Municípios com as melhores práticas para organização dos dados sobre licitações 
Fonte: Elaboração própria 

 

Cabe destacar que os municípios elencados acima apresentam boa organização dos 

dados que disponibilizam sobre licitações em seus sites, não caracterizando, necessariamente, 

atendimento a todo o conjunto de observações realizadas nesse trabalho, como destacado 

abaixo: 

1) Olímpia-SP: Embora ofereça boa apresentação das licitações realizadas, não 

disponibiliza os editais completos na internet e, em alguns casos, cobra uma taxa para retirada 

dos mesmos. Não informa o(s) vencedor(es) dos certames, nem o valor da proposta 

vencedora. 

2) Içara-SC: O site apresenta quadro sintético com dados a partir de 2011, entretanto 

não elenca todos os certames realizados, visto que é grande o intervalo apresentado nos 

número das licitações, não disponibiliza o edital na íntegra, e também não divulga o resultado 

da licitação. 

3) Laguna-SC: Os dados disponibilizados pelo município foram encontrados no portal 

da transparência. O link “licitações”, encontrado na página inicial do site, remete a uma 

página sem informações sobre os procedimentos licitatórios. Não disponibiliza os editais na 

íntegra e não informa os vencedores dos certames. 

4) Lajeado-RS: Apesar da riqueza de dados no site do município quanto aos certames 

licitatórios, exige cadastro prévio para acessar os editais. 
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Das observações realizadas, tem-se o ranking dos municípios quanto a transparência 

dos processos licitatórios, o qual é apresentado no Quadro 11. 

 

Pontos Cidade-ES Pontos Cidade-ES Pontos Cidade-ES 
4 Votuporanga-SP 1 Mairiporã-SP 0 Itacoatiara-AM 
4 Ijuí-RS 1 Pirassununga-SP 0 Tupã-SP 
4 Lajeado-RS 1 Mogi-Mirim-SP 0 Cruzeiro do Sul-AC 
4 Catalão-GO 1 Senhor do Bonfim-BA 0 Balsas-MA 
4 Mineiros-GO 1 Paranavaí-PR 0 Itabaiana-SE 
4 Francisco Beltrão-PR 1 Valença-RJ 0 Igarapé-Miri-PA 
4 Lins-SP 1 Santa Inês-MA 0 Três Corações-MG 
4 Brumado-BA 1 Gurupi-TO 0 Ponta Porã-MS 
4 Aracruz-ES 1 Telêmaco Borba-PR 0 Barra do Garças-MT 
4 Ariquemes-RO 1 Camboriú-SC 0 Paudalho-PE 
4 Laguna-SC 1 Cruzeiro-SP 0 Curvelo-MG 
4 Irecê-BA 0 Ceará-Mirim-RN 0 Mirassol-SP 
3 Unaí-MG 0 Acopiara-CE 0 Tucuruí-PA 
2 Alfenas-MG 0 Aracati-CE 0 União dos Palmares-AL 
2 Erechim-RS 0 Rio Bonito-RJ 0 Candeias-BA 
2 São Francisco-MG 0 Granja-CE 0 Barreirinha-MA 
2 Olímpia-SP 0 Parobé-RS 0 Belo Jardim-PE 
2 Içara-SC 0 Icó-CE 0 Piripiri-PI 
2 Janaúba-MG 0 Tianguá-CE 0 Capanema-PA 
2 Carazinho-RS 0 Timbaúba-PE 0 Capitão-Poço-PA 
2 Guarabira-PB 0 Tucano-BA 0 Redenção-PA 
2 Patrocínio-MG 0 Boa Viagem-CE 0 Pirapora-MG 
2 Nova Odessa-SP 0 Paragominas-PA 0 Saquarema-RJ 
2 S. José Rio Pardo-SP 0 Abreu e Lima-PE   
2 Ouricuri-PE 0 Sapiranga-RS   

Quadro 11: Ranking de transparência quanto às licitações 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na média, os municípios atendem apenas 1 dos 5 quesitos investigados. Considerando 

que são 5 o número máximo de pontos possíveis, isto representa um baixo índice de 

transparência dos municípios brasileiros de médio porte no que se refere à disponibilização de 

dados acerca das licitações municipais.  

Os resultados levam a afirmar que a tão esperada transparência do aparato 

governamental no que se refere aos procedimentos licitatórios ainda é mais uma retórica do 

que uma realidade para os municípios brasileiros de médio porte. Acrescenta-se que tais 

achados convergem com os achados de Prado e Loureiro (2006) que mostram que a 

transparência não está relacionada com a capacidade orçamentária dos municípios, pois 

municípios de regiões menos desenvolvidas como a região Centro-Oeste têm apresentado 

melhores resultados quanto a transparência de certames licitatórios que municípios 

localizados na região mais rica do país, como é o caso da região Sudeste. 
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4.2.2 Disponibilização de Informações sobre a Execução das Receitas do Município 

 

Para verificação dos dados relacionados à execução orçamentária e financeira da 

receita e da despesa, buscou-se um link sobre a transparência municipal na página inicial. 

Caso não existisse link na página principal, observou-se sua existência em abas com links 

relacionados. Se ainda assim não fosse possível localizar, por fim utilizava-se o mecanismo de 

busca do site, quando existente. Nos casos em que o mecanismo de busca não apontou para a 

página com esses dados apontou-se a inexistência de informações sobre esse assunto no site 

pesquisado. 

Quando localizada a página da transparência do município, verificou-se a 

disponibilização de valores referentes aos montantes previstos, lançados e arrecadados das 

receitas do ano corrente e do ano anterior, a publicação individualizada de cada receita 

lançada e arrecadada e a metodologia de cálculo utilizada para estimar as receitas de ambos os 

anos. A observação dos sites das prefeituras municipais apresentou os resultados apontados na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Divulgação de dados sobre a execução da receita 
Categoria de dado Divulgam Não Divulgam 

1. Montantes previstos ano anterior 47,95% 52,05% 

2. Montantes lançados ano anterior 0% 100% 

3. Montantes arrecadados ano anterior 46,58% 53,42% 

4. Montantes previstos ano vigente 36,99% 63,01% 

5. Montantes lançados ano vigente 1,37% 98,63% 

6. Montantes arrecadados ano vigente 36,99% 63,01% 

7. Receitas lançadas individualmente 1,37% 98,63% 

8. Receitas arrecadadas individualmente 20,55% 79,45% 

9. Metodologia de cálculo ano anterior 0% 100% 

10. Metodologia de cálculo ano vigente 0% 100% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A despeito da ênfase dada pela legislação às fases de lançamento e recebimento das 

receitas, observa-se que os dados publicizados com mais freqüência pelos municípios 

referem-se aos montantes de receita previstos e que dados sobre os créditos lançados pelos 
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municípios praticamente inexistem para quaisquer dos períodos pesquisados, sejam em 

montantes ou individualmente. 

A ausência de publicização dos lançamentos encontra um agravante no fato que a 

simples existência da obrigação tributária não é suficiente para a exigência do pagamento do 

tributo, devendo o estado constituir o crédito tributário a seu favor através do lançamento. 

Logo, a simples publicização dos valores previstos não proporciona à sociedade uma 

informação completa e, portanto, passível de mensuração da eficiência dos esforços 

desprendidos pelo ente governamental para arrecadar recursos numa quantidade suficiente 

para a manutenção de suas atividades. 

Quanto a metodologia de cálculo utilizada para estimar as receitas que a unidade 

gestora pretende arrecadar, não foi encontrada em nenhum dos sites consultados. A despeito 

da contradição existente entre o número de pessoas com condições de apreender a linguagem 

técnica e legal utilizada e a adoção de modelos estatísticos e matemáticos para projetar a 

receita, a sua divulgação deve permitir ao usuário avaliar as metodologia utilizadas bem como 

opinar sobre a sua escolha. 

Entre as razões possíveis para a não publicização de tais informações está a não 

disposição pelos municípios de Tecnologias da Informação e/ou recursos humanos e 

financeiros apropriados para atender a demanda legal, inércia para disponibilização 

tempestiva dessas informações e, principalmente, a ausência de forças político-sociais 

suficientemente fortes que acompanhem os dados disponibilizados (ou mantidos em segredo) 

e cobrem a sua divulgação.  

Dos 10 quesitos investigados, o número máximo de itens encontrados 

simultaneamente num mesmo site foi 6, número que foi encontrado no município de Ijuí-RS. 

No outro extremo, em 36,99% dos sites consultados não foram encontrados dados sobre a 

execução da receita do município. A Tabela 15 apresenta a frequência com que cada categoria 

foi encontrada. 

 

Tabela 15 – Frequência de divulgação de dados sobre a execução da receita 
Número de Categorias atendidas Frequência Percentual (%) 

6 1 1,37% 
5 5 6,85% 
4 19 26,03% 
3 1 1,37% 
2 10 13,70% 
1 10 13,70% 
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0 27 36,99% 
TOTAL 73 100% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os resultados encontrados apontam que os municípios pesquisados não atendem ao 

exarado na legislação pertinente que exige dos entes municipais a publicação, em meios 

eletrônicos de acesso público, da execução da receita. O Quadro 12 apresenta um ranking dos 

municípios quanto a publicização de dados sobre a execução orçamentária e financeira da 

receita. 

 

Pontos Cidade-ES Pontos Cidade-ES Pontos Cidade-ES 
6 Ijuí-RS  3 Barra do Garças-MT 0 Carazinho-RS 
5 Votuporanga-SP 2 Boa Viagem-CE 0 Balsas-MA 
5 Acopiara-CE  2 Içara-SC 0 Laguna-SC 
5 Aracati-CE  2 Senhor do Bonfim-BA 0 Irecê-BA 
5 Icó-CE 2 Ariquemes-RO 0 Telêmaco Borba-PR 
5 Paragominas-PA 2 Paranavaí-PR  0 Paudalho-PE 
4 Lajeado-RS  2 Valença-RJ  0 Unaí-MG 
4 Catalão-GO 2 Santa Inês-MA  0 Guarabira-PB 
4 Mineiros-GO 2 Igarapé-Miri-PA 0 Patrocínio-MG 
4 Ceará-Mirim-RN 2 Gurupi-TO  0 Nova Odessa-SP 
4 Francisco Beltrão-PR 2 Curvelo-MG 0 S. José Rio Pardo-SP 
4 Rio Bonito-RJ 1 Brumado-BA 0 Ouricuri-PE 
4 Granja-CE  1 Tucano-BA 0 Cruzeiro-SP 
4 Alfenas-MG 1 Olímpia-SP 0 União dos Palmares-AL 
4 Lins-SP  1 Janaúba-MG 0 Candeias-BA 
4 Parobé-RS 1 Itacoatiara-AM 0 Barreirinha-MA 
4 Aracruz-ES 1 Itabaiana-SE 0 Belo Jardim-PE 
4 Mairiporã-SP 1 Três Corações-MG 0 Piripiri-PI 
4 Erechim-RS  1 Mirassol-SP 0 Capanema-PA 
4 Pirassununga-SP 1 Camboriú-SC 0 Capitão-Poço-PA 
4 Tianguá-CE 1 Tucuruí-PA 0 Redenção-PA 
4 Mogi-Mirim-SP 0 Timbaúba-PE 0 Pirapora-MG 
4 Tupã-SP 0 São Francisco-MG 0 Saquarema-RJ 
4 Cruzeiro do Sul-AC 0 Abreu e Lima-PE   
4 Ponta Porã-MS 0 Sapiranga-RS   

Quadro 12: Ranking de transparência quanto à execução da receita 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em média, os municípios brasileiros de médio porte investigados divulgam apenas 2 

dos 10 itens propostos para a transparência da execução da receita. 

A ausência de dados acerca da execução da receita inviabiliza o acompanhamento pela 

sociedade acerca da gestão dos recursos cobrados para manutenção das atividades 

governamentais, bem como pode acarretar no impedimento de receber transferências 

voluntárias. 
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Os resultados encontrados nessa investigação demonstram que nem mesmo a 

legislação parece influenciar de forma decisiva para a publicização dos dados pelos governos. 

Na esfera especulativa pode-se questionar se tal fato deve-se a não aplicações das sanções 

previstas na lei para os entes que a descumprem. 

Ademais, cabe lembrar que a simples publicização não implica necessariamente em 

transparência, visto que a divulgação de dados irrelevantes, rebuscados ou distorcidos é tão 

prejudicial quanto sua não disponibilização. A presença das características qualitativas nos 

dados orçamentários e financeiros foi tratada na seção 4.3 deste estudo. 

 

4.2.3 Disponibilização de Informações sobre a Execução das Despesas do Município 

 

A gestão fiscal responsável pressupõe que os administradores públicos, no exercício 

da gestão orçamentária e financeira, tomarão decisões de forma planejada e transparente para 

prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (LC 

101/2000). Nesse ínterim, devem planejar a despesa de tal forma que esta seja suficiente para 

atender as ações a serem executadas com vistas a atender as necessidades da sociedade.  

No que se refere à execução orçamentária e financeira das despesas, foi observado se 

os municípios estão disponibilizando em seus sites dados acerca: i) dos montantes fixados, 

empenhados, liquidados e pagos no ano anterior e no ano corrente, ii) do detalhamento da 

execução com a disponibilização de datas e valores, iii) da classificação orçamentária da 

despesa. 

Os resultados encontrados apontam que apesar de exigida em Lei, a publicação em 

meio eletrônico dos valores dos montantes fixados, assim como dos valores empenhados, 

liquidados e pagos não é uma realidade para todos os municípios que compõem a amostra. 

Observa-se também que, assim como verificado na disponibilização dos dados das receitas, a 

frequência com que foram encontrados dados do ano corrente é inferior à do ano anterior. Tal 

fato chama atenção porque esses dados fazem parte do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária, o qual é instrumento de transparência da gestão fiscal e é exigido desses entes 

desde o ano de 2000, quando foi sancionada a LRF. 

No que se refere a disponibilização de valores individualizados da execução da 

despesa, observou-se que apenas o valor individualizado do empenho (54,79%) e a data em 

que foi realizado (53,42%) estão presentes em mais de 50% dos sites dos municípios. A 
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frequência de disponibilização desses dados pelos municípios em seus sites é apresentada na 

Tabela 16. 

 
Tabela 16 - Divulgação de dados sobre a execução da despesa 

Categoria de dado Divulgam Não Divulgam 
1. Montantes fixados ano anterior 24,66% 75,34% 

2. Montantes fixados ano vigente 20,55% 79,45% 

3. Montantes empenhados ano anterior 30,14% 69,86% 

4. Montantes empenhados ano vigente 21,92% 78,08% 

5. Montantes liquidados ano anterior 27,40% 72,60% 

6. Montantes liquidados ano vigente 19,18% 80,82% 

7. Montantes pagos ano anterior 28,77% 71,23% 

8. Montantes pagos ano vigente 23,29% 76,71% 

9. Valor individualizado por empenho 54,79% 45,21% 

10. Data de cada empenho 53,42% 46,58% 

11. Valor individualizado por liquidação 46,58% 53,42% 

12. Data de cada liquidação 41,10% 58,90% 

13. Valor individualizado por pagamento 47,95% 52,05% 

14. Data de cada pagamento 45,21% 54,79% 

15. Retenções na fonte 13,70% 86,30% 

16. Unidade gestora 43,84% 56,16% 

17. Função e sub-função da despesa 36,99% 63,01% 

18. Programa 36,99% 63,01% 

19. Ação 30,14% 69,86% 

20. Subtítulo 4,11% 95,89% 

21. Categoria econômica 38,36% 61,64% 

22. Natureza da despesa 42,47% 57,53% 

23. Modalidade de aplicação 36,99% 63,01% 

24. Elemento e sub-elemento 35,62% 64,38% 

25. Fonte do recurso 39,73% 60,27% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Quanto à classificação orçamentária verificou-se que ainda é incipiente a 

disponibilização desses dados pelos municípios. Os dados que identificam a unidade gestora 

do recurso gasto foram encontrados em 43,84% dos sites. Dados relativos à identificação da 

área em que a ação será realizada (função e sub-função) são disponibilizados somente em 
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36,99% dos sites pesquisados. Já a estrutura programática, a qual permite a localização da 

ação dentro de uma orientação para a realização dos objetivos estratégicos definidos no PPA foi 

localizada em 36,99% (programas), 30,14% (ação) e 4,11% (subtítulo) dos sites consultados. 

A divulgação de dados da despesa orçamentária segundo a sua natureza possibilita 

conhecer se estas se destinam a manutenção das atividades governamentais ou a formação de 

seu patrimônio (categoria econômica), indica as suas características (natureza da despesa) e se 

os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de 

Governo ou por outro Ente da Federação e suas respectivas entidades (modalidade de 

aplicação) e identifica os objetos de gasto (elemento e sub-elemento). Esses dados foram 

localizados com as seguintes freqüências: 38,36%, 42,47%, 36,99%, 35,62% respectivamente. 

A verificação de que dados mais antigos são mais frequentes sugere que os municípios 

não conseguem disponibilizar os dados com a tempestividade exigida pela legislação. 

Ademais, esses resultados demonstram o quanto se está longe da implantação de uma cultura 

de transparência da execução orçamentária e financeira pelos municípios brasileiros de médio 

porte. A Tabela 17 apresenta a frequência de atendimento das categorias pesquisadas. 

 

Tabela 17 – Frequência de divulgação de dados sobre a execução da despesa 
Número de Categorias atendidas Frequência Percentual (%) 

23 1 1,37% 
22 1 1,37% 
21 2 2,74% 
20 3 4,11% 
19 3 4,11% 
18 2 2,74% 
17 2 2,74% 
16 2 2,74% 
15 5 6,85% 
14 5 6,85% 
13 3 4,11% 
12 0 0% 
11 3 4,11% 
10 3 4,11% 
9 1 1,37% 
8 1 1,37% 
7 1 1,37% 
6 2 2,74% 
5 0 0% 
4 4 5,48% 
3 3 4,11% 
2 0 0% 
1 2 2,74% 
0 24 32,88% 
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TOTAL 73 100% 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Das 25 categorias de dados pesquisadas, apenas o município de Votuporanga-SP 

possui 23 delas, e o município de Ceará-Mirim-RN possui 22. Em contrapartida, 32,88% dos 

municípios pesquisados não publicam informações sobre a execução das despesas em seus 

sites. O Quadro 13 apresenta um ranking dos municípios quanto a publicização de dados 

sobre a execução orçamentária e financeira da despesa. 

 

Pontos Cidade-ES Pontos Cidade-ES Pontos Cidade-ES 
23 Votuporanga-SP  14 Boa Viagem-CE 0 Laguna-SC 
22 Ceará-Mirim-RN 13 Aracruz-ES 0 Irecê-BA 
21 Ijuí-RS  13 Mogi-Mirim-SP 0 Barra do Garças-MT 
21 Lajeado-RS  13 Sapiranga-RS 0 Unaí-MG 
20 Catalão-GO 11 Paragominas-PA 0 Guarabira-PB 
20 Mineiros-GO 11 Içara-SC 0 Curvelo-MG 
20 Rio Bonito-RJ 11 Senhor do Bonfim-BA 0 Patrocínio-MG 
19 Acopiara-CE 10 Paranavaí-PR 0 Nova Odessa-SP 
19 Aracati-CE 10 Janaúba-MG 0 S. José Rio Pardo-SP 
19 Granja-CE 10 Itacoatiara-AM 0 Ouricuri-PE 
18 Francisco Beltrão-PR 9 Carazinho-RS 0 Camboriú-SC 
18 Timbaúba-PE 8 Ariquemes-RO 0 Tucuruí-PA 
17 Alfenas-MG 7 Balsas-MA 0 Cruzeiro-SP 
17 Parobé-RS 6 Tupã-SP 0 União dos Palmares-AL 
16 Brumado-BA 6 Itabaiana-SE 0 Candeias-BA 
16 Tucano-BA 4 Cruzeiro do Sul-AC 0 Barreirinha-MA 
15 Lins-SP 4 Valença-RJ 0 Belo Jardim-PE 
15 Mairiporã-SP 4 Igarapé-Miri-PA 0 Piripiri-PI 
15 Pirassununga-SP 4 Três Corações-MG 0 Capanema-PA 
15 São Francisco-MG 3 Santa Inês-MA 0 Capitão-Poço-PA 
15 Abreu e Lima-PE 3 Telêmaco Borba-PR 0 Redenção-PA 
14 Erechim-RS 3 Paudalho-PE 0 Pirapora-MG 
14 Icó-CE 1 Gurupi-TO 0 Saquarema-RJ 
14 Tianguá-CE  1 Mirassol-SP   
14 Olímpia-SP 0 Ponta Porã-MS   

Quadro 13: Ranking de transparência quanto à execução da despesa 
Fonte: Elaboração própria 

 

Apenas 29 dos 73 municípios pesquisados publicam mais de 50% das categorias 

pesquisadas sobre a execução das despesas. A média geral de disponibilização de dados da 

execução da despesa é de apenas 8 dos 25 itens investigados. 

Os resultados encontrados acerca da disponibilização de dados sobre a execução das 

despesas é compatível com os resultados encontrados para a disponibilização de dados de 
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licitações e da execução das receitas, entretanto, a não informação sobre o destino e utilização 

do dinheiro público pode ser considerada a mais preocupante. 

Acerca desse tema Pinho (2008) afirma não haver qualquer justificativa por parte dos 

entes governamentais para a não apresentação dessas informações, podendo levar a 

confirmação da resistência histórica em ser transparente e da ausência de uma cultura política 

de respeito à sociedade. 

 

4.2.4 Conformidade Legal: Panorama Geral 

 

O modelo de investigação proposto neste trabalho apresenta 40 itens sobre licitações, 

receitas e despesas a serem disponibilizados pelos municípios em meio eletrônico de acesso 

público com vistas a atender as disposições da LC 131/2009. O levantamento realizado nos 

sites dos municípios brasileiros de médio porte levou a identificação de disponibilização 

simultânea de no máximo 32 itens por um mesmo ente. O Quadro 14 apresenta o ranking 

geral dos municípios quanto às licitações e execução das receitas e despesas. 

 

Posição no 
ranking Município-ES 

Número de categorias atendidas 

Licitações Execução da 
receita 

Execução da 
despesa TOTAL 

1o Votuporanga – SP 4 5 23 32 
2 o Ijuí – RS 4 6 21 31 
3 o Lajeado – RS 4 4 21 29 
4 o Catalão – GO 4 4 20 28 
4 o Mineiros – GO 4 4 20 28 
5 o Ceará-Mirim – RN 0 4 22 26 
5 o Francisco Beltrão – PR 4 4 18 26 
6 o Acopiara – CE 0 5 19 24 
6 o Aracati – CE 0 5 19 24 
6 o Rio Bonito – CE 0 4 20 24 
7 o Granja – CE 0 4 19 23 
7 o Alfenas – MG 2 4 17 23 
7 o Lins – SP 4 4 15 23 
8 o Parobé – RS 0 4 17 21 
8 o Brumado – BA 4 1 16 21 
8 o Aracruz – ES 4 4 13 21 
9 o Mairiporã – SP 1 4 15 20 
9 o Erechim – RS 2 4 14 20 
9 o Pirassununga – SP 1 4 15 20 
10 o Icó – CE 0 5 14 19 
11 o Tianguá – CE 0 4 14 18 
11 o Timbaúba – PE 0 0 18 18 
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11 o Mogi-Mirim-SP 1 4 13 18 
12 o Tucano – BA 0 1 16 17 
12 o São Francisco – MG 2 0 15 17 
12 o Olímpia – SP 2 1 14 17 
13 o Boa Viagem – CE 0 2 14 16 
13 o Paragominas – PA 0 5 11 16 
14 o Abreu e Lima – PE 0 0 15 15 
14 o Içara – SC 2 2 11 15 
15 o Senhor do Bonfim – BA 1 2 11 14 
15 o Ariquemes – RO 4 2 8 14 
16 o Paranavaí – PR 1 2 10 13 
16 o Janaúba – MG 2 1 10 13 
16 o Sapiranga – RS 0 0 13 13 
17 o Itacoatira – AM 0 1 10 11 
17 o Carazinho – AM 2 0 9 11 
18 o Tupã – SP 0 4 6 10 
19 o Cruzeiro do Sul – AC 0 4 4 8 
20 o Balsas – MA 0 0 7 7 
20 o Itabaiana – SE 0 1 6 7 
20 o Valença – RJ 1 2 4 7 
21 o Santa Inês – MA 1 2 3 6 
21 o Igarapé-Miri 4 2 0 6 
22 o Três corações – MG 0 1 4 5 
23 o Gurupi – TO 1 2 1 4 
23 o Ponta Porã – MS 0 4 0 4 
23 o Laguna – SC 4 0 0 4 
23 o Irecê – BA 4 0 0 4 
23 o Telêmaco Borba - PR 4 0 0 4 
24 o Barra do Garças – MT 0 3 0 3 
24 o Paudalho – PE 0 0 3 3 
24 o Unaí – MG 3 0 0 3 
25 o Guarabira – PB 2 0 0 2 
25 o Curvelo – MG 0 2 0 2 
25 o Patrocínio – MG 2 0 0 2 
25 o Mirassol – SP 0 1 1 2 
25 o Nova Odessa – SP 2 0 0 2 
25 o São José do R. Pardo-SP 2 0 0 2 
25 o Ouricuri – PE 2 0 0 2 
25 o Camboriu – SC 1 1 0 2 
26 o Tucuruí – PA 0 1 0 1 
26 o Cruzeiro – SP 1 0 0 1 
27 o União dos Palmares-AL 0 0 0 0 
27 o Candeias – BA 0 0 0 0 
27 o Barreirinha – MA 0 0 0 0 
27 o Belo Jardim – PE 0 0 0 0 
27 o Piripiri – PI 0 0 0 0 
27 o Capanema – PA 0 0 0 0 
27 o Capitão Poço – PA 0 0 0 0 
27 o Redenção – PA 0 0 0 0 
27 o Pirapora – MG 0 0 0 0 
27 o Saquarema – RJ 0 0 0 0 
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Quadro 14: Ranking geral de transparência dos municípios 
Fonte: Elaboração própria 

 

Do quadro geral encontrado, verificou-se que os municípios de União dos Palmares-

AL, Candeias-BA, Barreirinha-MA, Belo Jardim-PE, Piripiri-PI, Capanema-PA, Capitão 

Poço-PA, Redenção-PA, Pirapora-MG e Saquarema-RJ não disponibilizam quaisquer das 

informações exigidas pela lei. 

Diante dos resultados encontrados, concorda-se com o exposto por Prado e Loureiro 

(2006) que afirmam que se por um lado o governo eletrônico acarreta efeitos positivos sobre a 

transparência e a accountability, sua simples implementação não é garantia de sua eficiência, 

pois embora a maioria dos municípios possua página na internet, esta não está sendo utilizada 

em todo seu potencial como um ferramenta de comunicação digital. 

Acrescente-se que as demandas emanadas da lei deveriam, no mínimo, implicar na 

divulgação compulsória desses dados pelos entes municipais, visto que não se observa até os 

dias atuais as possibilidades elencadas por Campos (1990) para tornar a administração pública 

mais accountable: i) o despertamento e organização dos cidadãos brasileiros para exercer o 

controle político do governo, ii) a remodelagem do aparato governamental, através da 

descentralização e transparência para os cidadãos, e iii) a substituição dos valores tradicionais 

por valores sociais emergentes. 

 

4.3 Características Qualitativas dos Dados Divulgados 

 

O último grupo de observações realizadas nesta pesquisa refere-se à identificação de 

atributos nos dados disponibilizados pelos municípios em meio eletrônico que lhes conferem 

utilidade, pois de acordo com a literatura pesquisada (STROEHER, 2005; CAMPELO, 2007; 

FASB, 2008; IASB 2008; BEEST, BRAAM e BOELENS, 2009) não basta que os dados 

estejam disponíveis, é necessário que tragam consigo características que permitam ao usuário 

processar esse dado e armazená-lo num formato que apresente valor real para a tomada de 

decisões. 

 

4.3.1 Relevância 
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Dentre as características qualitativas fundamentais, a relevância é aquela que é capaz 

de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Está relacionada ao valor preditivo 

ou de confirmação. Quanto ao valor preditivo na execução orçamentária, tem-se a fixação de 

valores para receitas e despesas que podem ser úteis para auxiliar na projeção de perspectivas 

futuras. Quanto ao valor de confirmação, tem-se nos valores recebidos de receita e valores 

pagos de despesas o acompanhamento de suas execuções, auxiliando na seleção de ações 

corretivas, quando necessário. 

Os montantes previstos para receitas podem revelar a capacidade de planejamento de 

um ente quando os valores efetivamente recebidos são muito próximos dos valores 

inicialmente programados, os quais consideram os efeitos das alterações na legislação, da 

variação do índice de preços, do crescimento econômico e de qualquer outro fator relevante.  

O mesmo se dá com os valores fixados para despesas, cujos valores são incluídos nas 

leis orçamentárias com base nas receitas previstas e compreendem a adoção de medidas em 

direção a uma situação idealizada, tendo em vista as diretrizes e prioridades traçadas pelo 

governo. 

Dado o fato de que a relevância é uma característica fundamental para a apresentação 

de dados financeiros, a ausência desta qualidade nos dados que devem ser divulgados 

conforme determinação legal faz dos dados publicizados, números desprovidos de significado 

para o seu usuário. 

Como exemplo de site que disponibiliza a previsão de receitas está o município de 

Mineiros – GO (Figura 8). Apesar de apontar a disponibilização de tais dados como uma boa 

prática de publicização, não se está afirmando, nesse trabalho, a qualidade do gasto, visto que 

não faz parte do rol de objetivos (geral e específicos) buscados. 
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Figura 8: Portal da transparência da Prefeitura de Mineiros-GO 

 

Para melhor evidenciar a qualidade do dado divulgado pela Prefeitura de Mineiros-

GO, tomou-se como exemplo a página da transparência da Prefeitura de Ouricuri-PE (Figura 

09), cujos dados relacionados a esse mesmo item não permitem ao usuário saber: i) a fase a 

que se referem (previsão, lançamento ou recebimento), ii) a classificação (tipo) da receita, iii) 

a data em que ocorreram, iv) se os valores são individuais (para cada tipo de receita) ou 

referem-se a montantes. Apesar de exibir um link “detalhes”, onde se imagina que existem 

mais explicações para o dado apresentado, este não está ativo. Enfim, são apenas números 

sem qualquer relevância para seu destinatário. 

 



101 
 

 
Figura 09: Portal da transparência da Prefeitura de Ouricuri-PE 

 

4.3.2 Representação Fiel 

 

Outra característica qualitativa fundamental da informação contábil é a Representação 

Fiel. Diz-se que uma informação é fielmente representada quando é completa, imparcial 

(neutra) e livre de erro material. Quando da execução de uma despesa, o gasto efetuado 

insere-se num programa idealizado pelo governo, o qual acarreta sua vinculação a uma 

classificação orçamentária específica. A despeito do conhecimento, pelos usuários, dos termos 

técnicos utilizados para classificá-las, observou-se esse detalhamento em diversas páginas 

consultadas. 

A informação completa pode tornar um dado uma representação fiel daquilo que se 

propõe representar e proporcionar melhores decisões através do detalhamento dos dados que 

são disponibilizados. Verificou-se que pouco mais de um terço (35,62%) dos sites consultados 

detalham dados da execução orçamentária e financeira de receitas e despesas. 

A representação fidedigna, da mesma forma que a relevância, constitui-se numa 

característica fundamental para apresentação de dados contábeis e sua ausência compromete a 

qualidade do dado disponibilizado e consequentemente sua utilidade. 
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Como exemplo de site cujos dados disponibilizados primam pela publicização de 

detalhes está o município de Tupã – SP (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Portal da transparência da Prefeitura de Tupã-SP 

 

Para melhor caracterização do atributo da informação completa, apresenta-se como 

exemplo os dados extraídos da página da Prefeitura de Aracruz – ES (Figura 11), os quais, 

podemos afirmar, estão incompletos, pois os dados disponibilizados em seu site referentes aos 

empenhos emitidos trazem apenas a unidade gestora, o seu número, a data de emissão e o 

valor, sem fazer qualquer referência à despesa a qual se refere e sua classificação. 
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Figura 11: Portal da transparência da Prefeitura de Aracruz-ES 

 

Os atributos da neutralidade e da ausência de erro material, não foram observadas 

nesta pesquisa dadas as suas especificidades e impossibilidade de verificação. 

 

4.3.3 Compreensibilidade 

 

Embora alguns autores entendam que a compreensibilidade da informação proposta 

dependa da natureza do usuário (Hendriksen e Van Breda, 1999), esta também refere-se a 

forma como o dado é exposto, devendo ser da forma mais inteligível possível para que o 

usuário possa entendê-la e utilizá-la em suas decisões. 

Segundo Beest, Braam e Boelens (2009) a forma como os dados são apresentados é 

um dos fatores determinantes para o entendimento daquilo que se divulga. Para os autores a 

presença de um gráfico pode melhorar a compreensibilidade assim como um glossário pode 

aumentar o entendimento dos dados quando termos técnicos são inevitáveis. 

Embora tenham sido encontradas paginas web que apresentavam dados acompanhados 

de gráficos e/ou glossários ou outras representações, esta ainda não é uma prática comum nos 

sites dos municípios consultados. Enquanto municípios como Aracati-CE, Acopiara-CE, 

Granja-CE, Paragomina-PA, Lins-SP e Aracruz-ES utilizam gráficos e glossários 
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simultaneamente, 80,82% dos municípios não utilizam estes artifícios para promover maior 

inteligibilidade aos dados divulgados. Dado o fato de que a linguagem utilizada na divulgação 

desses dados é eminentemente técnica, essas ferramentas podem ser de grande auxílio em sua 

interpretação e sua ausência pode ser fator preponderante na sua utilidade para diversos tipos 

de usuário. 

Para exemplificar o uso de gráficos como ferramenta para promoção da 

compreensibilidade de dados da execução orçamentária e financeira da receita e da despesa, 

apresenta-se a página da transparência do município de Acopiara – CE (Figura 12). 

 

 
Figura 12: Portal da transparência da Prefeitura de Acopiara-CE 

 

A utilização de glossários pode facilitar a compreensão dos assuntos abordados no 

portal e permitir que o usuário tenha condições reais de exercer o controle social e fiscalizar o 

correto uso dos recursos públicos, pois apresenta conceitos básicos dos termos utilizados pela 

administração pública.  

Dos glossários localizados, alguns exibem um rol de palavras elencadas em ordem 

alfabética, como na página do município de Lins – SP. Entretanto, para exemplificar, 

apresenta-se a página do município de Paragominas – PA (Figura 13) que exibe uma caixa 
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com uma definição do termo/expressão ao movimentar o cursor para o dado que se deseja 

consultar. 

 

 
Figura 13: Portal da transparência da Prefeitura de Paragominas-PA 

 

A disposição ordenada dos dados, apontada na literatura como atributo importante 

para sua compreensibilidade é demonstrada através das Figuras 14 e 15 que exemplificam a 

sua existência e a sua ausência respectivamente nos sites consultados. 
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Figura 14: Site da Prefeitura de Erechim-RS 
 

 
Figura 15: Site da Prefeitura de Ariquemes-RO 

 

Enquanto o município de Erechim-RS disponibiliza os dados referentes às licitações 

de forma ordenada em seu site como verificado na Figura 14, separando-os de acordo com a 

modalidade de licitação e a fase em que se encontra e exibindo a quantidade correspondente 
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de certames, na página do município de Ariquemes-RO os dados sobre licitações são 

dispostos sem critérios específicos que os agrupe e facilite a sua localização. 

Durante as observações acerca da compreensibilidade dos dados disponibilizados, um 

fato em particular chamou a atenção da pesquisadora: refere-se ao site do município de 

Capanema-PA. Além de não disponibilizar quaisquer das informações pesquisadas neste 

trabalho, a página desse município apresenta um conteúdo em outro “idioma”, conforme se 

verifica na Figura 16.  

 

 
Figura 16: Site da Prefeitura de Capanema-PA 
 
 
4.3.4 Comparabilidade 

 

Assim como a compreensibilidade e a oportunidade, a comparabilidade é uma 

característica qualitativa de reforço. Está relacionada a dois ou mais dados e tem como 

objetivo identificar semelhanças e diferenças entre conjuntos de fenômenos econômicos. 

No que se refere à execução orçamentária e financeira das receitas e despesas de um 

município pode proporcionar que sejam comparados os valores orçados com os valores pagos 

no caso das despesas ou com os valores recebidos no caso das receitas. 
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Verificou-se que não há possibilidade de comparação entre os dados da execução 

orçamentária e financeira das receitas e despesas em mais da metade (56,16%) dos sites 

consultados, seja pela ausência de dados ou pela divulgação em formatos distintos. Dentre os 

sites consultados que pela disposição e organização dos dados permite que sejam feitas essas 

comparações apresenta-se a página do município de Lajeado-RS (Figura 17). 

 

 
Figura 17: Portal da transparência da Prefeitura de Lajeado-RS 

 

4.3.5 Oportunidade 

 

Das características qualitativas de reforço, a oportunidade refere-se àquela que 

preconiza que para ser útil os dados precisam ser disponibilizados antes de perderem a sua 

capacidade de influenciar as decisões. 

A partir dessa verificação e da exigência emanada da Lei que estabelece a 

disponibilização em tempo real da execução das receitas e despesas, as observações foram 

conduzidas para constatar o atendimento pelos municípios do exarado pela legislação vigente. 

Conforme definido pelo Decreto nº 7.185/2010, a liberação em tempo real se refere à 

disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, 

até o primeiro dia útil subseqüente à data do registro contábil no respectivo sistema, sem 
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prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao 

seu pleno funcionamento (BRASIL, 2012). A tempestividade na disponibilização dos dados 

foi encontrada com a frequência apontada na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Número de municípios que disponibilizam dados com a tempestividade requerida pela lei 
Municípios 
pesquisados 

Disponibilizam dados 
tempestivos 

Não disponibilizam dados 
tempestivos 

73 23 50 
100% 31,51% 68,49% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Foi possível constatar que a tempestividade na disponibilização dos dados ainda não é 

uma realidade na alimentação dos sites dos municípios brasileiros de médio porte. Apenas 

aproximadamente um terço (31,51%) das páginas consultadas conseguem publicar os dados 

em tempo real, conforme preceitua a legislação. Nessa análise foi observada a informação da 

data da última atualização em cada site consultado comparada com o último lançamento 

efetuado. 

A disponibilização de dados, ainda que relevantes e fielmente representados, sem a 

tempestividade necessária, pode comprometer uma tomada de decisão. A tempestividade 

requerida dos entes para o atendimento a esta exigência vai exigir esforços contínuos dos 

recursos humanos incumbidos dessa rotina, senão uma adequação singular dos sistemas de 

administração financeira dos municípios de forma a possibilitar que os dados nele inseridos 

alimentem automaticamente o meio eletrônico de acesso público destinado a atender a 

determinação legal. 

Para exemplificar o atendimento desse dispositivo legal, utilizou-se a página do 

município de Itacoatiara-AM (Figura 18), que tem disponibilizado os dados com a 

tempestividade requerida pela legislação. 
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Figura 18: Portal da transparência da Prefeitura de Itacoatiara-AM 

 

A constatação de que na média os municípios divulgam pouco mais de 25% das 

informações sobre execução orçamentária e financeira da receita e despesa (média 11,5) 

necessárias para promover a transparência tal qual apontado por organizações como o FMI, a 

OCDE e o Contas Abertas aliada ao fato de que metade dos municípios divulga número de 

dados ainda menor que esta (mediana 11,0) e que número considerável (13,70%) de 

municípios não disponibiliza quaisquer destes dados se apresenta como o primeiro obstáculo a 

ser vencido neste momento. 

A ausência de divulgação de tais dados além de acarretar sanções nas quais a principal 

prejudicada é a própria sociedade permite concordar com a afirmação feita por Pinho (2008) 

de que não bastam avanços na tecnologia se a estrutura política permanece intocável. 

Entretanto, a verificação de que os atributos qualitativos da informação financeira 

requeridos pela FASB (2008) e IASB (2008) como necessárias para promoção de sua 

utilidade estão presentes nos dados encontrados nesta pesquisa (apesar de não constituírem a 

regra e sim a exceção), sugere que passos estão sendo galgados na direção da promoção da 

transparência, favorecendo o controle dos atos do governo pela sociedade. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, realizado através do levantamento de dados em meio eletrônico 

acerca da execução orçamentária e financeira das receitas e das despesas de municípios 

brasileiros de médio porte, buscou verificar se os dados disponibilizados por estes estão 

focados apenas nas imposições legais cuja omissão acarreta sanção administrativa ou se 

possuem outros atributos qualitativos com vistas a promover a sua utilidade. Para tanto 

procedeu-se a verificação da presença desses dados nos sites dos municípios e a identificação 

de práticas que lhes proporcionam atributos qualitativos. A amostra é composta por 74 

municípios de todas as regiões do país, cuja população é superior a 50 mil habitantes e menor 

ou igual a 100 mil habitantes. 

A disponibilização de informações pormenorizadas e em tempo real sobre a execução 

da receita e da despesa dos municípios tem por fim promover a transparência da gestão fiscal 

e constitui uma exigência da legislação brasileira. 

À luz dos pressupostos da accountability, espera-se que os governos disponibilizem 

informações úteis acerca de sua atuação na gestão dos recursos públicos e suas implicações a 

todos os usuários. Essa divulgação deve abranger informações quantitativas e qualitativas, em 

meios de comunicação eficazes, especialmente meios eletrônicos de acesso público, do qual a 

Internet é o principal exemplo. 

Para que sejam úteis, devem possuir os atributos definidos na literatura como 

características qualitativas da informação financeira, a saber: relevância, representação fiel, 

compreensibilidade, verificabilidade, comparabilidade, e oportunidade. 

Para atingir os propósitos desse estudo, as categorias de dados observadas acerca da 

execução orçamentária e financeira das receitas e despesas em sites web dos municípios de 

médio porte brasileiros foram levantadas mediante a revisão da legislação pertinente e da 

literatura. 

A partir dos objetivos propostos para esse estudo e das observações realizadas, pode-

se chegar às seguintes conclusões: 

No que se refere ao atendimento dos municípios brasileiros de médio porte às 

disposições do Art. 48-A da LRF, verificou-se que apesar da possibilidade de receberem 

sanções, os municípios pesquisados ainda não apresentam as informações requeridas pela 

legislação. Dos 40 itens propostos no modelo de investigação adotado relacionados às 
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licitações, receitas e despesas, o município que alcançou o maior número de itens fez 32 

pontos. Na média geral, os municípios atendem a apenas 11 dos 40 itens investigados. 

Observou-se ainda que 13,70% dos municípios não disponibilizam quaisquer dos dados 

exigidos em lei. 

Como o processo de divulgação desses dados está diretamente relacionado à reversão 

da situação de apatia da sociedade no que se refere ao processo de acompanhamento 

permanente e cobrança da responsabilidade dos governantes na gestão do Estado, os 

resultados encontrados até agora apresentaram em geral uma baixa aderência às disposições 

legais (LOCK, 2003; SANTANA JUNIOR, 2008; CRUZ 2010). Nessa perspectiva emerge a 

necessidade de ampliação de estudos que investiguem a aplicação das sanções a estes entes 

pelos órgãos de controle. 

Quanto aos atributos qualitativos nos dados disponibilizados em meio eletrônico pelos 

municípios, foi possível constatar a presença de práticas de publicização com vistas a 

proporcionar maior utilidade daquilo que se divulga, entretanto, tais práticas ainda não podem 

ser consideradas a regra, mas a exceção. 

Entre as boas práticas adotadas encontrou-se a divulgação de valores orçados e 

executados de receitas e despesas dispostos lado a lado, o que facilita sua comparação, a 

riqueza de detalhamento quando da publicação de empenho emitido, a utilização de gráficos 

para melhor apresentar os dados, assim como a existência de glossários que definem os 

termos técnicos utilizados na divulgação e a disposição ordenada de dados de forma a facilitar 

sua identificação e localização. A característica da oportunidade foi encontrada conforme a 

exigência da legislação, ou seja, dados disponibilizados em tempo real. 

Com base nos resultados apresentados, pode-se afirmar o pressuposto inicial dessa 

pesquisa de que, a presença de atributos qualitativos nos dados financeiros da gestão dos 

municípios proporciona qualidade a estes, constituindo-os como um mecanismo de incentivo 

à participação política e de estímulo à circulação de informações entre os atores envolvidos 

que pode ampliar o nível de accountability da ordem democrática.  

Entretanto, as conclusões baseadas nos resultados da pesquisa possuem a limitação em 

decorrência do objeto de análise utilizado: os sites, os quais podem ser modificados a 

qualquer instante tendo em vista as atualizações que caracterizam a internet. 

Outra limitação desse estudo relaciona-se com os itens investigados em cada categoria 

de dado. A definição do que deve ser divulgado acerca da execução orçamentária e financeira 
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das receitas e despesas dos municípios em meio eletrônico para que ele seja considerado 

transparente é uma questão passível de discussão. Os dados investigados tiveram por base as 

informações requeridas pela legislação e as recomendações de códigos de instituições 

nacionais e internacionais que estabelecem padrões a serem adotados pelos governos para 

promoção da transparência. Apesar disso, é possível ter deixado de fora outros dados que 

também podem ser relevantes. 

Para pesquisas futuras sugere-se que sejam investigadas as causas da não divulgação 

dos dados pelos municípios em seus sites. Pode-se ainda avaliar a qualidade dos dados 

disponibilizados a partir da perspectiva do usuário. Outra possibilidade de pesquisa refere-se à 

investigação da repercussão provocada nos entes pela aplicação das sanções mencionadas na 

Lei. 
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APÊNDICE 

 
Apêndice A – Lista de sites oficiais dos municípios pesquisados 

N Município Estado Endereços dos sites 

  Centro Oeste     

1 Catalão Goiás http://www.catalao.go.gov.br/ 

2 Mineiros Goiás http://www.mineiros.go.gov.br/ 

3 Ponta Porã Mato Grosso do Sul http://www.pontapora.ms.gov.br/ 

4 Barra do Garças Mato Grosso http://barradogarcas.com/ 

  Nordeste     

5 União dos Palmares Alagoas http://www.uniaodospalmaresal.com.br/ 

6Bom Jesus da Lapa Bahia SITE NÃO ENCONTRADO 

7 Brumado Bahia http://www.brumado.ba.gov.br 

8 Candeias Bahia http://www.pmcandeias.ba.gov.br/ 

9 Irecê Bahia http://irece.ba.gov.br/ 

10 Senhor do Bonfim Bahia http://www.senhordobonfim.ba.gov.br/ 

11 Tucano Bahia http://www.tucano.ba.gov.br/ 

12 Acopiara Ceará http://www.acopiara.ce.gov.br/ 

13 Aracati Ceará http://www.aracati.ce.gov.br/ 

14 Boa Viagem Ceará http://www.boaviagem.ce.gov.br/ 

15 Granja Ceará http://www.granja.ce.gov.br/ 

16 Icó Ceará http://www.ico.ce.gov.br/ 

17 Tianguá Ceará http://www.tiangua.ce.gov.br/ 

18 Balsas Maranhão http://www.balsas.ma.gov.br/site/ 

19 Barreirinhas Maranhão http://www.barreirinhas.ma.gov.br/ 

20 Santa Inês Maranhão http://www.santaines.ma.gov.br/ 

21 Guarabira Paraíba http://www.guarabira.pb.gov.br/ 

22 Abreu e Lima Pernambuco http://www.abreuelima.pe.gov.br/ 

23 Belo Jardim Pernambuco http://belojardim.pe.gov.br/ 

24 Ouricuri Pernambuco http://www.ouricuri.pe.gov.br/ 

25 Paudalho Pernambuco http://www.paudalho.pe.gov.br/ 

26 Timbaúba Pernambuco http://www.timbauba.pe.gov.br/site/ 

27 Piripiri Piauí http://www.piripiri.pi.gov.br/novo/ 

28 Ceará-mirim Rio Grande do Norte http://cearamirim.rn.gov.br/ 

29 Itabaiana Sergipe http://www.itabaiana.se.gov.br/ 

  Norte     

30 Cruzeiro do Sul Acre http://www.cruzeirodosul.ac.gov.br/ 

31 Itacoatiara Amazonas http://www.itacoatiara.am.gov.br/ 

32 Capanema Pará http://www.capanema.pa.gov.br/ 

33 Capitão Poço Pará http://portalcapitaopoco.com/ 

34 Igarapé-Miri Pará http://www.igarapemiri.pa.gov.br/ 



127 
 

35 Paragominas Pará http://www.paragominas.pa.gov.br/ 

36 Redenção Pará http://www.redencao.pa.gov.br/ 

37 Tucuruí Pará http://www.pmt.pa.gov.br/ 

38 Ariquemes Rondônia http://www.ariquemes.ro.gov.br/ 

39 Gurupi Tocantins http://www.gurupi.to.gov.br/ 

  Sudeste     

40 Aracruz Espírito Santo http://www.pma.es.gov.br/ 

41 Alfenas Minas Gerais http://www.alfenas.mg.gov.br/ 

42 Curvelo Minas Gerais http://www.curvelo.mg.gov.br/ 

43 Janaúba Minas Gerais http://www.janauba.mg.gov.br/ 

44 Patrocínio Minas Gerais http://www.patrocinio.mg.gov.br/ 

45 Pirapora Minas Gerais http://www.pmppirapora.com.br/ 

46 São Francisco Minas Gerais http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/ 

47 Três Corações Minas Gerais http://www.trescoracoes.mg.gov.br/ 

48 Unaí Minas Gerais http://www.prefeituraunai.mg.gov.br/ 

49 Rio Bonito Rio de Janeiro http://www.riobonito.rj.gov.br/ 

50 Saquarema Rio de Janeiro http://www.saquarema.rj.gov.br/ 

51 Valença Rio de Janeiro http://valenca.rj.gov.br/ 

52 Cruzeiro   São Paulo http://cruzeiro.sp.gov.br/ 

53 Lins São Paulo http://www.lins.sp.gov.br/ 

54 Mairiporã São Paulo http://www.prefeituramairipora.com.br/ 

55 Mirassol São Paulo http://www.mirassol.sp.gov.br/ 

56 Mogi Mirim São Paulo http://www.mogimirim.sp.gov.br/ 

57 Nova Odessa São Paulo http://www.novaodessa.sp.gov.br/ 

58 Olímpia São Paulo http://www.olimpia.sp.gov.br/ 

59 Pirassununga São Paulo http://www.pirassununga.sp.gov.br/ 

60 São José do Rio Pardo São Paulo http://www.saojosedoriopardo.sp.gov.br/ 

61 Tupã São Paulo http://www.tupa.sp.gov.br/ 

62 Votuporanga São Paulo http://www.votuporanga.sp.gov.br/ 

  Sul     

63 Francisco Beltrão Paraná http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/ 

64 Paranavaí Paraná http://www.prefeituraparanavai.com.br/ 

65 Telêmaco Borba Paraná http://www.telemacoborba.pr.gov.br/ 

66 Camburiú Santa Catarina http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br/ 

67 Içara Santa Catarina http://www.icara.sc.gov.br/home/ 

68 Laguna Santa Catarina http://www.laguna.sc.gov.br/ 

69 Carazinho Rio Grande do Sul http://www.carazinho.rs.gov.br/ 

70 Erechim Rio Grande do Sul http://www.pmerechim.rs.gov.br/ 

71 Ijuí Rio Grande do Sul http://www.ijui.rs.gov.br/ 

72 Lajeado Rio Grande do Sul http://www.lajeado.rs.gov.br/ 

73 Parobé Rio Grande do Sul http://www.parobe.rs.gov.br/ 

74 Sapiranga Rio Grande do Sul http://www.sapiranga.rs.gov.br/ 
 


