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RESUMO 

 

O fenômeno da corrupção abala os valores republicanos, gerando o descrédito da sociedade 

com relação à democracia. Por isso, é necessário fortalecer os instrumentos de controle da 

administração pública, principalmente aqueles que são franqueados à sociedade exercer na 

fiscalização do uso dos recursos públicos. Com o avanço das tecnologias de informação e 

comunicação, a transparência se destaca como uma importante ferramenta de ampliação do 

controle social, favorecendo o acesso à informação, a interatividade com os poderes públicos 

e o governo aberto. No Brasil, a Lei Complementar n° 131/09 veio favorecer o aumento da 

transparência na gestão pública, alcançando todas as esferas de poder, com a obrigatoriedade 

de divulgação da execução financeira e orçamentária dos entes federativos em tempo real na 

Internet. Neste estudo, apresenta-se um histórico das recentes iniciativas legislativas e 

governamentais de promoção da transparência pública através da Internet no Brasil. Tendo 

como referencial a Teoria da Agência, que está na base de desenhos institucionais favoráveis 

à accountability, este trabalho pretende verificar o nível de transparência dos portais 

eletrônicos oficiais dos municípios do Estado do Rio de Janeiro com mais de cem mil 

habitantes. O objetivo é avaliar se tais entes federativos estão cumprindo as exigências legais, 

vale dizer, os requisitos determinados pela chamada Lei de Transparência. O conteúdo, a série 

histórica e frequência de atualização e a usabilidade desses portais foram os parâmetros 

utilizados para a análise dos sites. A partir da obtenção do Índice de Transparência dos 

municípios, foi possível estabelecer um ranking dos municípios fluminenses mais 

transparentes.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Transparência; Internet; Municípios  
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ABSTRACT 

 

The corruption phenomenon affects republican values, generating the discredit of society 

concerned to democracy. Therefore, it is necessary to strengthen the control instruments of 

public administration, mainly those ones used in the supervision of public resources. Due to 

the improvement of information technology and communication, transparency stands out as 

an important tool for expanding social control, facilitating access to information and the open 

interaction with government. In Brazil, Complementary Law No. 131/09 increased 

transparency in public administration, reaching all power spheres by requiring mandatory 

real-time disclosure of financial and budget execution of federative entities on the Internet. 

This study presents some historic of recent legislative and governmental initiatives to promote 

public transparency through the Internet in Brazil. Taking as reference the Agency Theory, 

which is the basis of institutional designs favorable to accountability, this work intends to 

verify the level of transparency of official municipalities homepages of the state of Rio de 

Janeiro with more than one hundred thousand inhabitants. The aim of the work is to assess 

whether such federal entities are complying with legal requirements, that is, the requirements 

determined by the so-called Law of Transparency. The content, the history, update frequency 

and usability of these portals were the parameters used for the analysis of the sites. Through 

the Transparency Index of the municipalities, it was possible to establish a ranking to 

determine what are the more transparent municipalities in the state of Rio de Janeiro. 

 

KEY WORDS: Transparency; Internet; Municipalities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a implementação de determinadas políticas públicas se faz com grande 

desperdício de recursos. Estes recursos, muitas vezes são utilizados para fins diversos do 

interesse público, incidindo em práticas de corrupção. A palavra corrupção ou corrução possui 

a mesma acepção de suas correlativas em francês, italiano e espanhol, assim como em inglês, 

todas com origem na palavra latina corruptione. Esse termo denota decomposição, putrefação, 

depravação, desmoralização, sedução e suborno. Geralmente, a corrupção é associada a um 

ato ilegal, no qual dois agentes, um corrupto e um corruptor, travam uma relação “fora-da-

lei”, envolvendo a obtenção de propinas. Portanto, verifica-se que a definição de corrupção 

envolve: a) os conceitos de burocracia e de agente político; b) uma noção de separação entre a 

res pública e a res privada; e têm implicitamente c) a ideia de transferências de renda fora das 

regras do jogo econômico (SILVA, 1995).  

A corrupção impõe custos e consequências sociais em diversas áreas. Não 

somente desperdiça recursos públicos como também cria incentivos errados para o 

direcionamento dos investimentos econômicos. Seu custo político é alto, haja vista que as 

instituições vistas como corruptas são desacreditadas e não terão o apoio da sociedade. Vale 

dizer que, a corrupção quando encarada como problema induz os atores a descobrirem formas 

viáveis de enfrentá-la, vez que começam a visualizá-la como um dos principais fatores 

responsáveis pela alocação ineficiente de recursos e pela deterioração da qualidade dos 

serviços públicos (SPECK, 2000). 

A corrupção e as políticas patrimonialistas não são privilégios de uma nação em 

particular. Tampouco reconhecem limites de qualquer natureza, sejam geográficos ou morais. 

Conceitua-se corrupção como o mau uso da função e do patrimônio públicos em proveito 

privado e de encontro às leis e normas. Tal desvio das normas é o comportamento que viola e 

mina as normas de um sistema ou ordenamento público que é considerável indispensável para 

a manutenção da democracia. Percebe-se que a corrupção deixou de ser um problema 

provinciano, para tomar contornos complexos de atuação organizada, de forma a se contrapor 

aos movimentos crescentes de experiências anticorrupção. (SANTOS, 2009). 

O fenômeno da corrupção é passível de ser estudado como um comportamento 

racional dos agentes econômicos que agem em um mercado. Tal prática ocorre quando um 

agente viola as regras estabelecidas pelo principal, entrando em conluio com outras partes e 

promovendo seu próprio benefício, baseando-se, portanto, na interação entre o poder público 

e o setor privado e na presença de ilegalidade (MACIEL, 2005).  
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Existem relatos de escândalos de corrupção em diversos países e sob as mais 

variadas raças e religiões: da Índia ao Japão; dos Estados Unidos à Itália; de governos 

muçulmanos ao Vaticano; seguindo numa lista que parece não ter mais fim. Nações 

consideradas em desenvolvimento, como o Brasil, ou não desenvolvidas, estão bem mais 

suscetíveis a esse tipo de problema, não só pela fragilidade de suas instituições, mas também 

pela própria instabilidade de seus sistemas políticos. No âmbito do serviço público, são 

fatores importantes para a consolidação e sistematização da corrupção, a concentração de 

poderes nas mãos de poucos funcionários, a ausência de avaliação e a impunidade 

(CORREIA, 2008).  

Na ótica de Filgueiras (2008, p. 146), a corrupção está diretamente ligada à crise 

da democracia representativa. A democracia se submeteu à razão instrumental, o que faz com 

que o Estado vá se tornando cada vez mais despolitizado. Esse fenômeno submete a 

democracia a uma tendência de crises políticas cada vez mais frequentes, sendo a corrupção 

um dos elementos centrais dessa crise. As políticas patrimonialistas, tais como malversação 

de recursos públicos, uso indevido da máquina administrativa, redes de clientelas e tantas 

outras, tornam os mecanismos de suporte político ineficazes para as regras constitucionais, 

especialmente no que diz respeito às eleições e ao sistema de partidos. Além dos efeitos 

econômicos sobre a democracia, a corrupção contribui para uma centralização excessiva do 

poder, possibilitando a hegemonia de uma elite política, que se arraiga no comando pela 

manipulação do acesso político como retorno para outros ganhos econômicos. 

De fato, existe um espaço significativo para melhorar as instituições do país e 

reduzir os níveis de corrupção. É quase consensual a ideia de que a corrupção traz como 

consequências: a redução da capacidade governamental de implementar controles e 

regulamentações para corrigir falhas do mercado, a distorção da matriz de incentivos, 

induzindo a alocação de recursos para atividades não-produtivas, a elevação do grau de 

pobreza acima dos níveis que ele poderia estar, por reduzir a renda potencial dos mais pobres, 

e por fim, a redução da legitimidade da economia de mercado e da própria democracia 

(BUENO, 2009). 

Neste sentido, figura a necessidade premente do exercício do controle da 

Administração Pública. No âmbito do controle, constata-se a importância do incremento da 

transparência na gestão pública, com vistas ao fortalecimento da democracia pela criação do 

modo de comunicação entre o governo e a sociedade. A sociedade civil passa, então, a ter 

acesso livre e direto à informação, podendo exercitar de forma plena o controle social que lhe 

é assegurado.  
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No âmbito da administração pública, o controle social pode ser entendido como a 

participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle 

das ações administrativas. Portanto, o controle social consiste em um importante mecanismo 

de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania. É um complemento 

indispensável ao controle institucional exercido pelos órgãos que fiscalizam os recursos 

públicos. Para que possam desempenhar o controle de forma eficaz, faz-se necessário que os 

cidadãos sejam mobilizados e recebam orientações sobre como podem ser fiscais dos gastos 

públicos. 

A participação é um instrumento de controle do Estado pela sociedade. No 

entanto, é preciso entender o controle não na perspectiva liberal, da chamada liberdade 

negativa, que busca impedir maior ação do Estado com o intuito de garantir maior liberdade 

possível aos indivíduos. É preciso fazer valer seu sentido positivo, isto é, a possibilidade dos 

cidadãos definirem critérios e parâmetros para orientar a ação pública. Tal compreensão 

vincula-se à ideia de soberania popular, no sentido não apenas do poder de eleger 

mandatários, mas, também, do poder que detém todos os cidadãos de exercer o controle sobre 

o mandato de forma permanente e não só através do sufrágio. Ressalta-se que esse 

mecanismo, para ser efetivo, deve ter como alvo não apenas seus centros periféricos, mas, 

sobretudo, aqueles que se destinam às decisões estratégicas e o próprio sistema econômico, 

haja vista a globalização da economia e o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre os 

recursos naturais e as relações sociais (TEIXEIRA, 2000). 

É de extrema necessidade a observância do princípio da soberania popular. Na 

visão de Jurgen Habermas (2002, p. 298), este princípio expressa-se nos direitos à 

comunicação e participação que asseguram a autonomia pública dos cidadãos do Estado; e o 

domínio das leis, nos direitos fundamentais clássicos que garantem a autonomia privada dos 

membros da sociedade civil. O direito, portanto, legitima-se como um meio para a garantia 

equânime da autonomia pública e privada. 

Dentre as formas de controle social que podem ser exercidas pelos cidadãos, o 

texto constitucional de 1988 garantiu diversas de participação popular, que transcendem o 

direito de voto, tais como: 

 

O direito à informação e de petição (arts. 5º, XXXIII/XXXIV; 31, §3º; e 162); à 

participação nos colegiados de órgãos públicos relacionados aos seus interesses 

profissionais ou previdenciários; na administração pública direta e indireta, como 

usuários; na fixação da política agrícola; na proteção do patrimônio cultural; na 

defesa e preservação do meio ambiente; e na assistência à saúde e do adolescente 

(arts. 10; 37, §3º; 187; 216, §1º; 225; e 227, §1°); à participação direta nos processos 

político-decisórios e legislativos (arts. 14, IIII; 29, XII-XIII; e 61, §2º); à 
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participação comunitária na gestão democrática e descentralizada da seguridade 

social, da saúde, assistência social e ensino público (arts. 194, parágrafo único, VII; 

198, III; 204, II; e 206, VI); à provocação do controle judicial dos atos da 

Administração, mediante ação popular (art. 5º, LXXIII/Lei nº 4.717/1995), ação 

civil pública (art. 129, III/Lei nº 7.347/1985) e outros meios (art. 5º, incisos 

LXVIII/art. 647 do CPP; LXIX; LXX/Lei nº 1.533/1951; LXXI; LXXII, e art. 103, 

IX); e à provocação do controle externo em face de irregularidades (art. 74, §2º) 

(BREDER, 2006). 

 

Com o incremento da transparência na gestão pública, o cidadão fica sabendo 

como o dinheiro público está sendo utilizado e passa a ser um fiscal da correta aplicação do 

mesmo. Para Bresser-Pereira (1998), um objetivo intermediário fundamental em qualquer 

regime democrático é aumentar a responsabilização dos governantes, devendo estes sempre 

prestar contas aos cidadãos.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal representou uma grande inovação no âmbito da 

administração dos recursos públicos, forçando os gestores a uma política de transparência e o 

de controle dos gastos públicos.  

No entanto, Culau e Fortis (2006, p. 12) afirmam que, muito embora tenha havido 

um grande avanço na transparência com o advento da LRF, dificuldades que representam 

entraves ao controle social ainda apareciam após o seu advento. Percebe-se que a 

transparência das informações fiscais, orçamentárias e financeiras da administração pública 

mostra-se insuficiente para aproximar o cidadão do governante, a sociedade da 

Administração. Tal dificuldade principal parece estar associada a dois fatores: baixo nível de 

escolarização da população brasileira e ao hermetismo da linguagem técnica. 

A Lei Complementar n° 131/09, por sua vez, surge no sentido de suprir tais 

dificuldades, a partir da obrigatoriedade de divulgação de informações pormenorizadas sobre 

a execução financeira e orçamentária da administração nos meios eletrônicos de acesso 

público. 

Segundo o novel dispositivo legal, a partir de maio de 2010 começou o prazo para 

a divulgação pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios com mais de 100 mil 

habitantes. O prazo para os Municípios que tenham entre 50.000 e 100 mil habitantes é de 

dois anos, e por fim, o prazo para os Municípios com até 50 mil habitantes será de quatro 

anos, a contar da data da publicação da lei, ou seja, a partir do dia 29 de maio de 2009. 

Frisa-se, contudo, que apesar de ser um grande avanço e um potencial instrumento 

de exercício do controle social, não terá eficácia plena enquanto a sociedade brasileira ainda 

não estiver preparada para o exercício da cidadania. Entende-se que na atual conjuntura 

brasileira ainda existem obstáculos para a efetivação do controle social, tendo em vista que a 
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grande parcela da população não é devidamente informada, e a parcela restante, isto é, aqueles 

que possuem um mínimo de informação, muitas vezes são acomodados quanto à fiscalização 

das atividades administrativas. 

Nesse sentido, é de grande importância uma análise empírica acerca da forma 

como recentes mecanismos de transparência na gestão pública estão sendo utilizados, a 

exemplo Lei Complementar nº. 131/09, de forma que fosse possível pesquisar, a eficácia 

desta legislação aos municípios escolhidos.  

A chamada Lei de Transparência veio ao encontro da tendência de aumento da 

transparência na gestão pública, alcançando todas as esferas de poder, com a obrigatoriedade 

de divulgação da execução financeira e orçamentária dos entes federativos em tempo real na 

Internet. 

As peças orçamentárias e demais documentos pertinentes são extremamente 

longos, complexos e de difícil compreensão ao cidadão comum. Assim, ao se exigir que as 

informações sejam pormenorizadas, a Lei tem por objetivo reduzir a verdadeira assimetria de 

informações que normalmente existe nesse campo.  

O Art. 48-A da Lei de Transparência veio explicitar as informações que devem ser 

prestadas pelos entes federativos quanto à despesa e quanto à receita. Em relação à despesa 

devem ser liberadas informações sobre todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 

decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização 

mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 

serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, 

ao procedimento licitatório realizado. Quanto à receita, faz-se necessário divulgar o 

lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a 

recursos extraordinários. 

Preconiza o art. 73-A da referida legislação que, qualquer cidadão, partido 

político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de 

Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições 

estabelecidas nesta norma. O dispositivo pode ser observado como reflexo do direito de 

petição, garantido constitucionalmente no art. 5°, inciso XXXIV, alínea a, segundo o qual é 

assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos 

Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. 

Haja vista a disparidade em relação à estrutura dos entes federativos, foram 

determinados diferentes prazos para o cumprimento das obrigatoriedades contidas na Lei que 

alterou a LRF. Os critérios se diferenciam em relação à União, Estados, Distrito Federal e 
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Municípios, estes últimos subdividindo-se, ainda, em relação à quantidade de habitantes. 

Entretanto, a legislação que data de 2009, já está valendo para a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios brasileiros com mais de cem mil habitantes. 

Nesse sentido, a pesquisa busca primeiramente, verificar o nível de transparência 

na Internet dos municípios do Estado do Rio de Janeiro com mais de cem mil habitantes, 

através dos requisitos determinados pela Lei de Transparência, a fim de analisar se tais entes 

federativos estão cumprindo com as exigências legais. 

A pesquisa pretende responder a seguinte questão: Qual o nível de transparência 

das informações financeiras e orçamentárias prestadas pelos municípios do Estado do 

Rio de Janeiro em seus sítios eletrônicos? Investiga-se, portanto, de que forma a Lei 

Complementar nº. 131/09, que estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação da execução 

financeira e orçamentária dos entes federativos em tempo real na Internet, contribui 

efetivamente para uma maior fiscalização pela sociedade sobre a correta aplicação dos 

recursos públicos. 

A obrigatoriedade da disponibilização de tais informações na Internet parece ser 

um instrumento eficiente de fortalecimento do controle social. Porém, faz-se necessário não 

só analisar se estes entes estão cumprindo com tal exigência, mas também verificar a 

qualidade destas informações. 

A transparência requer uma informação clara e acessível ao cidadão comum, 

sendo imperioso que se verifique de que forma estas informações estão sendo prestadas, sob o 

olhar atento dos principais parâmetros de Transparência na Internet.  

Existem vários canais de comunicação que podem ser formados entre o Poder 

público e o cidadão, que façam com que este tenha acesso de forma clara e inteligível às 

informações governamentais.  

Este estudo se limita a tratar das informações prestadas pelos Poderes Executivos 

Municipais em seus sítios de transparência na Internet, por força da Lei Complementar nº. 

131/09. A União, os Estados e os municípios com mais de 100 mil habitantes já devem, 

obrigatoriamente, prestar tais informações, entretanto, a pesquisa abordará os municípios com 

mais de cem mil habitantes do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que esta investigação 

torna-se mais importante a nível municipal, onde há menor nível de transparência pelas 

administrações. 

Este estudo tem como objetivos intermediários: 

1. Explorar o referencial teórico que envolve a Transparência na Administração 

Pública;  
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2. Elaborar um levantamento das iniciativas legislativas e governamentais de 

promoção da transparência no Brasil; 

3. Analisar o cumprimento da Lei Complementar nº. 131/09 pelos municípios 

escolhidos; 

4. Estabelecer um índice de transparência e um ranking dos municípios 

fluminenses mais transparentes, analisando os pontos fortes e fracos dos 

portais; 

A pesquisa pretende mesclar os estilos de pesquisa quantitativa e qualitativa, visto 

que ao mesmo tempo que quantifica questões, busca avaliar e analisar as questões decorrentes 

das relações existentes entre os atores sociais que se relacionam com o objeto estudado, isto é, 

o Estado e a sociedade.  

O método qualitativo visa descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, 

em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos (RICHARDSON, 1999, p. 80). 

A coleta dos dados se dará através da identificação, levantamento e caracterização 

dos portais dos municípios com mais de cem mil habitantes do Estado do Rio de Janeiro, com 

a análise das informações prestadas em seus sítios eletrônicos. O estudo contará basicamente 

com a pesquisa bibliográfica e a análise documental. Segundo Bravo (1991, apud, SILVA, 

2009), são documentos todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram como 

indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar e viver. Nesta 

concepção é possível apontar vários tipos de documentos: os escritos; os numéricos ou 

estatísticos; os de reprodução de som e imagem; e os documentos-objeto. A pesquisa 

documental permite a investigação de determinada problemática não em sua interação 

imediata, mas de forma indireta, por meio do estudo dos documentos que são produzidos pelo 

homem e por isso revelam o seu modo de ser, viver e compreender um fato social.  Nesse 

sentido, estudar documentos implica fazê-lo a partir do ponto de vista de quem os produziu, 

isso requer cuidado e perícia por parte do pesquisador para não comprometer a validade do 

seu estudo. Portanto, a análise documental contempla o material veiculado pelas prefeituras 

municipais, em relação às suas informações financeiras e orçamentárias.  

Este estudo é dividido em cinco partes, incluindo esta Introdução. O segundo 

capítulo versa sobre a base teórica para a análise da transparência na gestão pública, que 

envolve basicamente a Teoria da Agência, a Assimetria da Informação e Accountability. No 
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terceiro capítulo é feito um apanhado da Transparência e da Responsabilidade Fiscal no 

Brasil, a partir das iniciativas governamentais e legislativas existentes na última década. O 

quarto capítulo traz os resultados obtidos na pesquisa, isto é, a obtenção do Índice de 

Transparência Municipal na Internet dos municípios escolhidos.  

Pretende-se com essa pesquisa contribuir para o estudo da transparência na gestão 

pública brasileira, sobretudo fluminense, com a investigação do nível de transparência de seus 

principais municípios. Nesse contexto, é importante detectar as possíveis falhas relacionadas à 

transparência e ao controle social na Internet. 

 

 

2. TEORIA DA AGÊNCIA E ACCOUNTABILITY: BASES TEÓRICAS PARA A 

TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL 

 

Na visão de Paula (2005, p. 35), a Reforma do Estado intentada nas últimas 

décadas no Brasil envolvia o embate entre dois projetos políticos distintos. O primeiro se 

inspira na vertente gerencial, que se constituiu no Brasil durante os anos 1990, no governo do 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como gerencialismo. O 

segundo tem como principal referencial a vertente societal, manifestando-se nas experiências 

alternativas de gestão pública, como os Conselhos Gestores e o Orçamento Participativo, 

dentre outras ferramentas do chamado controle social.  

Dentre as bases teóricas do novo gerencialismo, estão a nova economia 

institucional ou neoinstitucionalismo econômico, a Teoria da Escolha Racional e sua 

aplicação no esquema agente X principal (LUSTOSA DA COSTA, 2010, p. 139).  

A adoção do controle social em larga escala pode consistir em uma Reforma do 

Estado verdadeiramente democrática, que promete, enfim, entregar ao cidadão um poder 

efetivo sobre a formulação e implementação de políticas públicas (LUSTOSA DA COSTA, 

2010; GURGEL, 2008). 

Desta forma, a fundamentação teórica da pesquisa aborda conceitos relacionados à 

Teoria da Escolha Racional, à Teoria da Agência, à Assimetria Informacional, Accountability 

e Transparência. A partir do estudo dessas teorias podemos observar como funcionam as 

relações e os conflitos de interesses existentes entre Estado e sociedade, e como esses 

conflitos possivelmente poderiam ser atenuados. 
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2.1.TEORIA DA ESCOLHA RACIONAL OU ESCOLHA PÚBLICA 

 

A Teoria da Escolha Racional (TER) ou escolha pública (public choice) é tida 

como uma espécie de análise econômica da política e estuda os processos de decisão política 

no âmbito de uma democracia. Segundo Lustosa da Costa (2010, p. 144), a TER parte de 

quatro pressupostos: a) o pressuposto da racionalidade econômica e do interesse próprio, onde 

os indivíduos agem racionalmente no sentido de maximizar a utilidade de suas escolhas por 

bens e serviços (economia) ou partidos e candidatos (política); b) o pressuposto de que a 

escolha racional considera que apenas os indivíduos tomam decisões, isto é, a escolha pública 

seria a agregação de preferências individuais; c) a ideia de que os indivíduos que participam 

de decisões coletivas são as mesmas pessoas que participam do mercado; d) a escolha racional 

sublinha a existência de estreitas relações entre os processos econômicos e os processos 

institucionais e políticos. 

Esta teoria encontrou solo fértil no âmbito da ciência política, sendo tida como 

uma das escolas do neoinstitucionalismo, ao lado do institucionalismo histórico e do 

institucionalismo sociológico, ambas surgindo a partir da década de 1980 e buscando elucidar 

o papel desempenhado pelas instituições na determinação dos resultados sociais e políticos 

(HALL; TAYLOR, 2003, p. 193-194).  

O neoinstitucionalismo surge como forma de oposição à ausência de contexto 

institucional do comportamentalismo e à ausência de cientificidade do chamado antigo 

institucionalismo. As formas de neoinstitucionalismo possuem em comum a noção de que as 

instituições são fatores de constrangimento/restrição e de moldagem/estruturação das ações, 

pois limitariam seus cursos de ação possíveis e estabeleceriam uma escala de racionalidade 

entre estes. Desta forma, ao longo do tempo, as instituições moldariam e estruturariam cada 

vez mais as preferências (PERES, 2008, p. 64). 

A Nova Economia Institucional tem origem no trabalho de Douglas North, que 

realiza uma análise das instituições, a partir de um insight de que uma evolução institucional 

pode ser mais importante do que avanços tecnológicos para o desenvolvimento econômico. 

Posteriormente, North buscou através de análises históricas o desenvolvimento de uma teoria 

institucional do desenvolvimento econômico. A partir de suas análises históricas, o autor 

propôs análises teóricas criando um modelo em que o conceito de racionalidade possui papel 

fundamental na construção de sua dinâmica institucional (GALA, 2003, p. 89). 

Matias Pereira (2005, p. 6) esclarece o conceito trabalhado por North de que as 

instituições são definidas como regras formais ou informais, idealizadas pelos homens para 
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criar ordem ou reduzir a incerteza nos intercâmbios. Assim, instituições e organizações, que 

seriam, respectivamente, as regras do jogo e a divisão de tarefas entre os agentes que 

participam, afetam o desempenho da economia na medida em que, dão forma e estruturam as 

interações humanas, reduzem as incertezas e induzem a cooperação, diminuindo os custos das 

transações.   

O institucionalismo da escolha racional teve sua origem em trabalhos que 

pretendiam buscam explicar como os regulamentos do Congresso afetam o comportamento 

dos legisladores e por que foram adotados, com especial atenção ao sistema de comissões do 

Congresso e às relações entre o Congresso e as autoridades administrativas independentes. 

Iniciou-se a partir de um paradoxo, onde se analisava que se os postulados clássicos da escola 

da escolha racional são exatos, deveria ser difícil reunir maiorias estáveis para votar leis no 

Congresso norte-americano, onde as múltiplas escalas de preferência dos legisladores e o 

caráter multidimensional das questões deveriam rapidamente gerar ciclos, nos quais cada 

nova maioria invalidaria as leis propostas pela maioria precedente. Entretanto, as decisões do 

Congresso eram de notável estabilidade. Desta forma, a partir da teoria da escolha racional, 

eles buscaram uma resposta pelo lado das instituições. Dentre as explicações, estaria a de que 

a existência de maiorias estáveis em matéria de legislação se explicava pelo modo como as 

regras de procedimento e as comissões do Congresso estruturam as escolhas e as informações 

de que dispõem seus membros. Outras explicações atribuem a responsabilidade das questões-

chave a comissões estruturadas de modo a servir aos interesses eleitorais dos membros do 

Congresso, ou produzem mecanismos de adoção de leis que facilitam a negociação entre 

parlamentares (HALL; TAYLOR, 2003, 202-203). 

Nesse sentido, explicava-se que as instituições do Congresso diminuem os custos 

de transação ligados à conclusão de acordos, de modo a propiciar aos parlamentares os 

benefícios da troca, permitindo a adoção de leis estáveis. Portanto, na prática as instituições 

resolvem uma grande parte dos problemas de ação coletiva enfrentados pelos legisladores. 

Evidenciou-se a importância dos direitos de propriedade, das rendas e dos custos de transação 

para o desenvolvimento e o funcionamento das instituições (HALL; TAYLOR, 2003, p. 203). 

Nesse diapasão, a partir de meados dos anos de 1970, as instituições voltaram ao 

centro da análise, eleitas como as variáveis explicativas, por excelência, do comportamento e 

das decisões políticas. Ressalta-se que a própria unidade de análise também foi deslocada, 

passando do comportamento puro e simples para as decisões coletivas. Em suma, prevaleceu a 

ideia de que as interações políticas estão diretamente associadas ao modelo institucional no 
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qual estas estão inseridas, tendo seus resultados influenciados por esse modelo (PERES, 2008, 

p. 65). 

A Teoria da Escolha Racional foi adotada na Ciência Política principalmente sob 

o viés de uma interpretação materialista. Dentre os trabalhos pioneiros, estão os de Anthony 

Downs, James Buchanan, Gordon Tullock, George Stigler e Mancur Olson, e todos eles têm 

em comum a noção de que os agentes sociais estariam interessados na maximização da 

riqueza, de votos, ou de outras dimensões mais ou menos mensuráveis em termos de 

quantidades e sujeitas a constrangimentos de recursos materiais. Nesse sentido, todas as 

teorias resultantes se estruturam da mesma forma: as escolhas feitas pelos agentes devem ser 

explicadas em termos da variabilidade dos constrangimentos materiais enfrentados por eles 

(FEREJOHN; PASQUINO, 2001, p. 5). 

A partir daí, a TER teve grande influência nos estudos relacionados com análises 

de políticas públicas, gerando uma teoria própria acerca da burocracia. Esta abordagem crê 

que os burocratas agem racionalmente motivados pelo interesse próprio, adotando atitudes 

estratégicas e oportunistas para atingir seus objetivos, que compõem uma função de utilidade 

definida em termos de salários, poder, prestígio, benefícios diretos e perspectiva de promoção. 

Tais vantagens estão relacionadas com o tamanho do orçamento, razão pela qual, seu 

comportamento é no sentido de maximizá-lo. Os burocratas ainda possuem vantagem em 

relação aos legisladores por serem agentes com informação privilegiada sobre a estrutura de 

cursos e a composição do orçamento. Desta maneira, forma-se um modelo de política 

burocrática, onde as decisões e ações são os resultados de um jogo político praticado entre 

diversos atores individuais e defendem interesses individuais ou corporativos, estabelecendo, 

pela barganha, relações de compromissos, coalizão, competição ou confusão (NISKANE, 

1971, apud COSTA, 2010, p. 145). 

 De forma sucinta, Samuelson e Nordhaus (1993, apud MELLO, 2006, p. 22) 

sustentam que a Teoria da Escolha Pública descreve como os governos tomam decisões 

acerca dos impostos, despesa, regulamentação e outras políticas. Assim como o jogo de 

mercados, o jogo da política tem de igualar a procura das pessoas de bens coletivos com a 

capacidade econômica para fornecê-los. A principal diferença paira na noção de que os 

políticos estariam, em primeiro lugar, preocupados em vencer as eleições e as empresas na 

busca do lucro. A escolha pública seria, portanto, o processo através do qual as preferências 

individuais são conjugadas nas decisões coletivas.  
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2.2 TEORIA DA AGÊNCIA 

 

A Teoria da Agência possui relação intrínseca com os aspectos centrais o 

institucionalismo e da escolha racional, com a ideia de que o mercado será tanto mais 

eficiente quanto o Estado for capaz de desenhar instituições que reduzam as incertezas e os 

custos de transação entre os agentes econômicos. Esta teoria parte da noção de que em toda 

relação econômica há um contratante (principal) e um provedor de bens ou serviços (agente). 

Ao contratar um serviço, o principal possui desconhecimento em relação ao processo de 

trabalho envolvido na sua realização e os custos, em termos de tempo e dinheiro. Nesse 

sentido, quem contrata um agente espera que este trabalhe em favor de seus interesses, mas 

sabe que ele age também visando o seu próprio proveito (COSTA, 2010, p. 146). 

Na visão de Matias-Pereira (2005, p.5), a representação por parte do mandante ao 

mandatário (agente) traz conflitos inevitáveis porque, inicialmente, o agente, em troca de uma 

remuneração, teria de atuar de acordo com os interesses do mandante; todavia isso pode não 

acontecer, porque o mandatário também vai tentar maximizar a sua própria função de 

utilidade.  

Inicialmente, esta teoria foi utilizada para a análise de possíveis conflitos de 

interesses nas organizações privadas, visto que tinha como característica o estudo da relação 

contratual existente entre o agente e o principal. Desta forma, Jensen e Meckling (1976, apud 

CAMARGO, 2010, p.16), aponta o que os autores entendem como relação de agência: “[...] 

um contrato sob o qual uma ou mais pessoas (principal) contrata(m) outra pessoa (agente) 

para executar algum serviço em nome daquele(s), envolvendo a delegação de algum poder de 

tomada de decisão ao agente”. Portanto, se ambas as partes são maximizadoras de utilidade, 

há razão para se acreditar que o agente nem sempre agirá de acordo com os melhores 

interesses do principal. 

Nessa perspectiva Slomski (2005, p. 30) pondera que:  

“Baseando-se na premissa de que o Agente dispõe de mais informações que o 

Principal para o processo de tomada de decisões, o Agente poderá procurar atingir 

seus próprios objetivos, mesmo que incorram em menos lucro para o Principal”. 

 

Berle e Means (1932, apud, SAITO; SILVEIRA, 2008, p. 79) em sua obra The 

Modern Corporation and Private Property, foram os primeiros a discutir os benefícios e custos 

potenciais da separação entre propriedade e controle já vigente em algumas grandes 

corporações. Dentre os custos potenciais, os autores ponderam que a pulverização da 

propriedade fortaleceria o poder dos gestores, aumentando as chances de os mesmos agirem 
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em seu próprio interesse, e não no interesse dos acionistas, que neste caso, seriam os 

principais por serem os detentores dos recursos. 

No âmbito da gestão pública a Teoria da Agência também encontra possibilidade 

de adequação. Matias Pereira (2005, p. 5) afirma que, tanto na administração, em geral, 

quanto na pública, torna-se extremamente difícil a fiscalização do comportamento do agente. 

Assim, principal-agente seria uma questão de supervisão e controle de comportamento de 

agentes que podem agir de forma oculta. Levando em consideração que a eficiência e a 

decência da administração pública dependem do comportamento, nem sempre controlado e 

supervisionado, de agentes (burocratas), o principal (a sociedade, representada pelo governo) 

depara-se à mercê da perda de controle sobre a máquina governamental. 

Desta forma, a teoria tem como desafio o desenho de instituições que estruturem 

tais relações de forma que seja fortalecida a democracia, reduzindo os custos de transação. 

Nesse sentido, Adam Przeworski (1998, p. 46) fornece um modelo que considera três relações 

agente/principal: a) entre governos (políticos e burocratas) e agentes econômicos privados; b) 

entre políticos eleitos e burocratas nomeados; e c) entre cidadãos e políticos eleitos. 

Na terceira classe, paira a dificuldade dos cidadãos de induzirem os políticos a 

melhorarem seu bem-estar (dos cidadãos), ao invés de satisfazerem seus interesses próprios.   

Porém, esta relação se torna complicada, tendo em vista que o Estado é um mecanismo 

centralizado e com poder de coerção, determinando as regras para os principais, o que o 

coloca numa posição privilegiada. Desta forma, os políticos ficam mais confortáveis para 

defender interesses particularistas do que zelar pelo bem-estar de seus eleitores. A partir desta 

configuração de agência, é necessário encontrar formas de responsabilização dos políticos e 

de sanções adicionais à não- reeleição.  

Pzreworski (1998) traz em sua análise algumas condições que as instituições 

devem satisfazer, para que os cidadãos possam exercer controle sobre os governos: a) 

eleitores devem saber a quem atribuir responsabilidade pelo desempenho do governo; b) 

eleitores devem poder votar para destituir do governo partidos responsáveis por mau 

desempenho; c) os políticos devem ter incentivos para que desejem ser reeleitos; d)  os 

eleitores devem possuir mecanismos institucionais de recompensa e punição dos governos 

pelos resultados que produzem em diferentes domínios. 
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2.3 ASSIMETRIA DE INFORMACÕES 

 

A assimetria informacional está diretamente ligada à teoria do agenciamento, 

tendo em vista que o agente sempre tem informações que o principal não pode conhecer 

diretamente. Lustosa da Costa (2010, p. 146) esclarece que as relações com assimetria de 

informações podem ocorrer tanto no plano econômico como no plano político. No primeiro 

caso, ela se dá em relação entre fornecedores e consumidores, investidores e empresários, 

empregadores e empregados. No segundo caso, podem ocorrer entre cidadãos-eleitores e 

representantes, legisladores e dirigentes eleitos e entre governantes e burocratas.  

O problema da assimetria de informações afeta tanto o âmbito privado quanto a 

gestão pública. Nesse sentido, pondera Stiglitz (2002, apud, LOPES, 2007, p.8):  

 

“Assim como as assimetrias de informação dão aos controladores o poder de 

perseguir objetivos que são mais de seu próprio interesse do que dos acionistas, o 

mesmo ocorre com as autoridades públicas tomadoras de decisões, que podem impor 

políticas que são mais de seu interesse do que dos cidadãos”. 

 

No âmbito da gestão pública, a assimetria informacional se torna um problema 

ainda mais grave. A sociedade, uma vez detentora dos recursos públicos, deve ter total acesso 

às informações dos processos e dos resultados obtidos pela gestão pública num sistema 

democrático.   

A assimetria informacional tem sido uma das causas do afastamento do Estado e a 

sociedade. Albuquerque (2007) assevera que este afastamento deve-se ao fato das 

informações entre estes dois sujeitos não estarem sendo prestadas de forma equitativa, clara e 

entendível, fazendo com que não haja comunicação. Tal comunicação não é efetiva, sobretudo 

pelo fato de não existirem canais de comunicação eficientes e não haver meios efetivos de 

informação sobre os fatos que ocorrem no dia-a-dia da Administração Pública. Como 

mediadora desse conflito, aparece a figura da accountability com os atributos de 

transparência, clareza e tempestividade da informação, na tentativa de aproximar a relação 

entre sociedade e Estado.  

As tecnologias de informação, que estão em constante desenvolvimento, possuem 

grande potencial no sentido de diminuir a assimetria de informações existentes entre o Estado 

e os cidadãos. Sob este enfoque, assegura Sanchez (2003, p. 101) que o uso intensivo da 

Tecnologia da Informação, através do Governo Eletrônico, pode ajudar a minimizar o 

problema da assimetria de informação entre burocracia/governo e entre Estado/sociedade. No 

âmbito governamental, este avanço possibilitou que fosse implementado no Estado um 
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sistema bastante eficaz de Controle Interno, ou seja, um controle de cima para baixo sobre a 

burocracia, iniciando-se assim um processo de desfazimento da histórica assimetria de 

informações existente na experiência estatal. 

Entretanto, questiona-se se houve avanços na relação Estado/sociedade, tendo em 

vista que existem diversas variáveis neste âmbito, principalmente no que tange à preparação e 

o interesse dos cidadãos no exercício do controle social. 

 

 

2.4  ACCOUNTABILITY 

 

 

Ao tratar da temática sobre Acountability, Ana Maria Campos (1990, p.1) 

enfrentou a dificuldade de implantação prática de seu conceito no Brasil, dada a fragilidade 

dos mecanismos de controle e da relação da Administração pública com seus administrados. 

Para a autora, o tema não se tratava apenas de uma questão de desenvolvimento 

organizacional ou de reforma administrativa, devendo ser relacionado com os direitos do 

cidadão. Trouxe à tona a noção de que o exercício da accountability é determinado pela 

qualidade das relações entre governo e cidadão, entre burocracia e clientelas. Somente a partir 

da organização de cidadãos, vigilantes e conscientes de seus direitos, haverá condição para a 

accountability.  Na visão da autora, não haverá tal condição enquanto o povo se definir como 

tutelado e o Estado como tutor.      

Acerca da necessidade de maior maturidade da sociedade para a cidadania e 

participação social, segue afirmando que: 

 

Uma sociedade precisa atingir um certo nível de organização de seus interesses 

públicos e privados, antes de tornar-se capaz de exercer controle sobre o Estado. A 

extensão, qualidade e força dos controles são consequências do fortalecimento da 

malha institucional da sociedade civil. À medida que os diferentes interesses se 

organizam, aumenta a possibilidade de os cidadãos exercerem o controle e cobrarem 

do governo aquilo a que têm direito. Um desses mecanismos de controle seria a 

participação da sociedade civil na avaliação das políticas públicas, fazendo 

recomendações a partir dessa avaliação.   

O desenvolvimento da consciência popular é a primeira pré-condição para uma 

democracia verdadeiramente participativa e, portanto, para a accountability do 

serviço público.   

À medida que a democracia vai amadurecendo, o cidadão, individualmente, passa do 

papel de consumidor de serviços públicos e objeto de decisões públicas a um papel 

ativo de sujeito. A mudança do papel passivo para o de ativo guardião de seus 

direitos individuais constitui um dramático avanço pessoal, mas, para alcançar 

resultados, há outro pré-requisito: o sentimento de comunidade. Em outras palavras, 

é a emergência e o desenvolvimento de instituições na sociedade que favorecem a 



 

 

26 

recuperação da cidadania e, portanto, a verdadeira vida democrática. A cidadania 

organizada pode influenciar não apenas o processo de identificação de necessidades 

e canalização de demandas, como também cobrar melhor desempenho do serviço 

público. Este parece ser o caminho para a accountability (CAMPOS, 1990, P. 6). 

 

Ao realizarem uma releitura do texto de Campos, Pinho e Sacramento (2009, 

p.1345) observam que o cenário político brasileiro mudou substancialmente, destacando como 

fatores a elaboração de uma nova Constituição Federal, a consolidação da democracia e a 

reforma no aparelho do Estado, empreendida com a promessa de tornar a administração 

pública mais eficiente e, inclusive, mais controlável. Ressaltam ainda que, no meio 

acadêmico, uma imensa literatura tem sido produzida no intuito de analisar e compreender os 

impactos de tais mudanças no tecido social, bem como suas contribuições para viabilizar pelo 

menos uma aproximação do conteúdo do conceito da accountability com a realidade da 

administração pública brasileira, onde o termo accountability tem sido comumente traduzido 

como “responsabilização”. 

Para O‟Donnel (1991, apud, LOUZADA, 2010, p.19), o ato de prestar contas é 

uma forma de transparência, que promove a participação por parte dos cidadãos. Para ele, 

uma população bem informada resulta numa participação maior nas políticas públicas.  Na 

visão do autor, existem dois tipos de accountability: a vertical, por meio da qual a população 

participa da accountability através dos meios institucionais disponíveis, sendo o mais 

eficiente o voto popular; e a horizontal, onde a própria burocracia obriga uma accountability 

adequada.  

Destacam-se, como principais integrantes da primeira dimensão, segundo 

O´Donnel (1991, 1998, apud, PINHO; SACRAMENTO, 2009, p.1345) , as eleições, as 

reivindicações sociais livremente proferidas e a atuação da mídia divulgando tais 

reivindicações e os atos supostamente ilícitos de autoridades públicas. Como mecanismos da 

segunda dimensão, as instituições clássicas das poliarquias, quais sejam: o Executivo, o 

Legislativo, o Judiciário, as agências de supervisão e as instâncias responsáveis pela 

fiscalização das prestações de contas. Desta forma, na visão do autor, enquanto a dimensão 

vertical pressupõe uma ação entre desiguais – cidadãos versus representantes – a dimensão 

horizontal pressupõe uma relação entre iguais – checks and balances entre os poderes 

constituídos. 

Ainda na ótica de O´Donnel (1998), a existência da accountability vertical 

assegura que esses países são democráticos, no sentido específico de que os cidadãos podem 
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exercer seu direito de participar da escolha de quem vai governá-los por um determinado 

período e podem expressar livremente suas opiniões e reivindicações.  

Na lição do Professor Leonardo Valles Bento (2003. p. 103-105) os mecanismos 

horizontais se consistem de instâncias institucionais capazes de efetivar a supervisão, o 

controle e a avaliação recíproca nos mais diversos níveis de governo. No que diz respeito ao 

accountability vertical, assevera o autor que o mecanismo de controle retrospectivo dos 

políticos pela população, baseado no voto, é ineficiente por vários motivos, dentre eles, a falta 

de um critério não contraditório de avaliação do governo, para que os políticos possam se 

orientar. O eleitor, não tem como saber a que causas atribuir o crescimento econômico ou a 

melhoria das condições de vida, haja vista que a informação disponível ao eleitorado é 

extremamente limitada. Percebe-se que fatores como nível educacional, altos níveis de renda 

e indicadores elevados de bem-estar fortalecem o accountability.  

Dentre as dimensões que estruturam a noção de accountability, a prestação de 

contas pode ser o pilar que sustenta ou condensa as duas primeiras, quais sejam, o direito de 

pedir informações e de exigir justificações. Nesse sentido, entende-se que para a concre-

tização de ambas, é socialmente esperado que haja a obrigação ou o dever (regulamentados 

legalmente ou não) de atender ao que é solicitado. Desta forma, informar e justificar 

constituem duas dimensões da prestação de contas, a qual pode, assim, ser definida, strictu 

sensu, como obrigação ou dever de responder a indagações ou solicitações (answerability) 

(AFONSO, 2010, p. 59). 

O termo accountability possui relação com a construção de um novo padrão de 

governabilidade, envolvendo a reconstrução do Estado e a consolidação da democracia. Nesse 

sentido: 

 

O desempenho/eficiência governamental, tarefa básica da reconstrução do 

Estado, depende também dos mecanismos de accountabilty, principalmente o 

controle pela “lógica dos resultados” e pela “competência administrada”. O primeiro 

refere-se à necessidade dos governos renderem contas à sociedade acerca da 

efetividade de suas políticas e programas. A perspectiva da avaliação direta dos bens 

e serviços públicos, com a participação da sociedade no controle de metas da ação 

governamental, encontra-se no centro da lógica dos resultados. Esta perspectiva é 

fortemente comprometida com o estabelecimento de avaliações de resultados e 

desempenho, com o estabelecimento de metas claras e transparentes, que possam ser 

fiscalizadas pela sociedade quanto ao seu cumprimento. Visam, dessa forma, romper 

com a lógica auto-referenciada da burocracia, abrindo o Estado ao controle de seus 

atos por parte da população (CARNEIRO, 2004, p. 11). 
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3 TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL  

 

3.1 A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 

 

A figura da accountability surge como mediadora do conflito informacional existente 

entre governantes e governados, objeto de análise da Teoria da Agência. Neste âmbito, a 

transparência na Administração Pública é vista como elemento central para o exercício da 

accountability. Segundo Filgueiras (2011), o fundamental para a institucionalização da 

accountability é reduzir o déficit de informação entre principals e agents, e propiciar a 

abertura dos segredos de Estado pela via da transparência. Para o autor, o conceito de 

transparência se liga ao problema da economia da informação, em que o cidadão é visto como 

um investidor e consumidor de bens públicos.  

O autor posiciona-se no sentido de que a transparência é importante na relação do 

Estado com a sociedade, mas precisa ser abordada como um elemento de uma política de 

publicidade. Esta, por sua vez, deve oferecer um sentido normativo para o conceito de 

accountability, que possibilite a crítica da cidadania em relação às políticas de governo, um 

governo transparente e responsivo às demandas do público e um processo de justificação 

pública de políticas, decisões e seus resultados. Em uma concepção republicana, a 

accountability exige uma moralidade política capaz de adensar uma noção democrática de 

governo e de Estado. (FILGUEIRAS, 2011) 

De acordo com Pederiva (1998), para o cidadão participar competentemente do 

Estado, duas condições se fazem imprescindíveis: do lado da sociedade, o surgimento de 

cidadãos conscientes e organizados em torno de reivindicações cuja consecução pelo poder 

público signifique a melhoria das condições de vida de toda a coletividade; e, da parte do 

Estado, o provimento de informações completas, claras e relevantes a toda a população. 

Diz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em seu artigo 15 que: “a 

sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”. 

A introdução dos mecanismos de transparência fortalece a democracia pela 

criação do modo de comunicação entre o governo e a sociedade. Desta forma, a sociedade 

civil passa a ter acesso livre e direto à informação, podendo exercitar de forma plena o 

controle social que lhe é assegurado. O gestor público ao propiciar e estimular a consulta a 

seus dados faz um convite ao cidadão para que se aproxime e participe de sua gestão, 

qualificando os debates em torno da Administração Pública. 
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A transparência pública, aliada às tecnologias de informação, possibilita que o 

cidadão acompanhe os processos decisórios e que, o próprio gestor público, ou responsável 

tenha uma visão do valor financeiro de determinado projeto e dos recursos de que disporá 

efetivamente, contando, inclusive, com determinada flexibilidade no uso final dos recursos. 

Desta forma, a sociedade adquire capacidade de controle, assim como o responsável tem 

instrumentos adequados de gestão físico-financeira. Nesse contexto, a transparência consiste 

na explicação acerca das ações do governo e na avaliação do grau de influência do próprio 

povo no processo de tomada de decisão, compreendido a partir das informações expostas para 

a comunidade (LIMA, 2008). 

Ao dissertar sobre a importância da transparência na gestão pública, o atual 

Ministro do Estado do Controle e da Transparência, Jorge Hage (2006, p. 11), afirma que: 

 

[...]o primeiro e melhor antídoto para as práticas ímprobas e ilícitas é 

exatamente a "luz do sol", a visibilidade plena, a publicidade e a transparência maior 

possível dos atos praticados nos órgãos públicos, sobretudo aqueles relativos à 

execução das despesas públicas, e tudo o mais que seja a elas relacionado – 

contratos, licitações, convênios, pagamentos etc. 

 

Portanto, as condutas dos agentes públicos devem pautar-se pela transparência e 

publicidade. Esclarece Alexandre de Moraes (2001, p. 308) que dentro da ideia de eficiência 

formal da administração pública encontra-se a necessidade de transparência das atividades dos 

órgãos e agentes públicos. Para este, o princípio da eficiência da administração pública 

pretende o combate à ineficiência formal, inclusive com condutas positivas contra a prática de 

subornos, corrupção e tráfico de influência. 

Muito embora sejam diuturnamente confundidos, existem diferenças entre a 

transparência e a publicidade fiscal. A publicidade fiscal significa tornar públicas 

“informações” do ponto de vista de quem fornece, e não de quem recebe. Já a transparência 

fiscal diz respeito à disponibilização das informações que fazem sentido para o público-alvo, 

ou seja, para os cidadãos. Portanto, quem determina o que é transparência fiscal é o cliente da 

informação, esta considerada como aquilo que permite avaliar uma situação e tomar uma 

decisão a respeito, o que se espera de todo e qualquer cidadão inconformado com uma 

irregularidade presente na gestão pública de qualquer nível da federação. (SCHEFFER, 2010)  

Vale ressaltar que no Brasil, a transparência é tida como um princípio da gestão 

fiscal responsável, tendo origem no princípio constitucional da publicidade. Entretanto, a 
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transparência é um conceito mais amplo do que a publicidade, isso porque uma informação 

pode ser pública, mas não ser relevante, confiável, oportuna e compreensível. Desta forma, 

podemos analisar os elementos da transparência:  

 

O primeiro elemento ou dimensão da transparência, assumido nessa incursão, é a 

publicidade. Por publicidade, entende-se a ampla divulgação de informações à 

população, propiciando-se o acesso em múltiplos meios de baixo custo e domínio 

dos usuários. Pressupõe-se, ainda, a „oportunidade‟ das informações fornecidas, com 

tempestividade e em tempo hábil ao apoio às decisões. 

O segundo elemento da transparência é a compreensibilidade das informações. Essa 

dimensão relaciona-se à apresentação visual, incluindo a formatação das 

informações (demonstrativos, relatórios, etc.), e ao uso da linguagem. Busca-se 

idealmente a simplicidade, a linguagem acessível e orientada ao perfil dos usuários, 

no sentido de aumentar o entendimento das informações. 

Por fim, o terceiro elemento da transparência das contas públicas é a utilidade para 

decisões. A utilidade está fundamentada na relevância das informações. A 

relevância, por sua vez, pode ou não coincidir com os interesses dos usuários. 

Associada à relevância, está a confiabilidade das informações a que os usuários têm 

acesso, ou seja, a garantia de veracidade do que é divulgado. A comparabilidade 

deve ser propiciada entre períodos e entre entidades (PLATT NETO et al, 2007, p. 

85). 

 

Por outro lado, as noções de transparência e publicidade parecem ser 

complementares. A partir da análise da acepção comum das palavras, entende-se a 

publicidade como algo que é público, conhecido, não mantido em sigilo. Transparência em 

seu sentido literal parece significar o que é transparente, límpido, cristalino, visível, sendo 

aquilo que se deixa perpassar pela luz e ver nitidamente o que está por trás. Nesse contexto, os 

atos administrativos devem ser públicos e transparentes, ou seja, públicos porque devem ser 

levados a conhecimento dos interessados pelos meios previstos, e transparentes porque devem 

permitir enxergar com clareza seu conteúdo e todos os elementos de sua composição, 

inclusive seu motivo e finalidade, o que possibilita a efetivação de seu controle (MOTTA, 

2007). 

No âmbito das Ciências Humanas, a transparência representa os conceitos de 

acessibilidade, comunicação e prestação de contas (responsabilidade). A transparência na 

Administração Pública diz respeito a uma gestão responsável e de combate à corrupção. A 

transparência governamental poderia, na visão de Heald (2003), ser conceituada como o 

acesso do público aos orçamentos, relatórios financeiros, leis, normas, regras, procedimentos, 

bem como a participação diária do cidadão nas discussões do processo político de tomada de 

decisões.  

Com a constante inovação das tecnologias de informação abriu-se um maior leque 

de possibilidades ao cidadão de acompanhar os atos praticados pela Administração. Os 
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gestores públicos, que possuem o dever de prestar contas e de conferir a devida publicidade 

de seus atos, passaram a ser exigidos quanto à transparência destes, isto é, são cobrados 

quanto à ampliação do acesso às informações, de forma simples, acessível, voltada para a o 

efetivo controle público. 

 

 

3.2 O ADVENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

A Lei Complementar n. 101/00 teve como objetivo primordial disciplinar normas 

gerais de finanças públicas, assentando-se no binômio transparência e responsabilidade. Tal 

legislação funciona como um mecanismo de controle social, tanto no que diz respeito às 

normas de escrituração e consolidação das contas públicas como na instituição da necessidade 

de novos relatórios a serem produzidos pelos gestores públicos. A transparência reside na 

obrigatoriedade de sua ampla divulgação, através de publicações e mesmo de audiências 

públicas, para um efetivo controle da sociedade sobre a gestão do dinheiro público. A LRF 

surgiu da necessidade de serem estabelecidas normas de finanças públicas, capazes de 

modificar a forma irresponsável como alguns administradores públicos vêm tratando a coisa 

pública, sem qualquer tipo de responsabilização (SANTOS, 2009). 

A LRF é apontada como uma importante inovação na legislação sobre finanças 

públicas no Brasil, tendo em vista que traz em seu bojo conteúdos no sentido de estabelecer 

condutas gerenciais de responsabilidade e de transparência. Reza o artigo 11 da LRF: 

“Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão 

e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 

federação”. A responsabilidade fiscal é pautada basicamente na manutenção equilibrada das 

principais variantes fiscais, que são dívida, despesas de pessoal e receitas (SILVA, 2003).  

Com o advento da LRF, o Brasil passou a experimentar um novo regime de 

administração dos recursos públicos, baseado em três pilares, quais sejam, o planejamento, a 

transparência e o controle das contas públicas. Assevera o autor que a prescrição da 

transparência nas contas públicas é algo que deveria ser desnecessário, tendo em vista que o 

dever de prestar contas de forma transparente é algo intrínseco à natureza do ato de 

administrar os recursos alheios, isto é, os recursos públicos. Já o controle das contas públicas 

pode ser efetuado por várias instâncias: o Ministério Público, os Tribunais de Contas, o Poder 

Legislativo, o Controle Interno e pela sociedade organizada (FURTADO, 2009).   
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O equilíbrio financeiro, cuja LRF almeja, tem maior dificuldade de ser alcançado 

quando analisamos dois aspectos fundamentais da nossa cultura de gastos públicos: a 

tendência a gastos elevados com pessoal e o endividamento constante e crescente. Essa 

legislação objetiva que a eficiência administrativa na gestão fiscal imponha equilíbrio nas 

contas públicas, a fim de abrir espaço para que as devidas atividades administrativas retornem 

ao atendimento das necessidades e prioridades dos cidadãos, no âmbito da saúde, educação, 

segurança, amparo aos idosos, proteção à infância e erradicação da pobreza, prezando assim 

pelo desenvolvimento que a cidadania tanto reclama (CAMPELO, 2003).  

O tratamento do tema da transparência na gestão fiscal enquanto princípio de 

gestão é uma experiência recente no Brasil, algo que em âmbito supranacional tem evoluído 

rapidamente. O Fundo Monetário Internacional (FMI) tem defendido a adoção de métodos e 

práticas transparentes por parte de seus países membros, cujos códigos e padrões serviram de 

base para a redação dos artigos 48 e 49 da LRF. Desta forma, fica nítido que, dentre as 

finalidades da transparência na gestão fiscal, há um intuito de prover o Estado com o 

arcabouço legal necessário à institucionalização, no país, de um sistema de informações em 

sintonia com os padrões e demandas internacionais. Com efeito, o princípio da transparência 

busca franquear ao público o acesso a informações relativas à política fiscal, divulgando-as 

segundo padrões de confiabilidade, abrangência e comparabilidade (CRUZ, 2006). 

Os instrumentos de transparência da gestão fiscal, que merecem ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, estão estabelecidos no art. 48, 

caput, a saber: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

A LRF traz em seu bojo a obrigatoriedade da adoção de procedimentos que 

conferem à gestão pública ampla transparência, onde destacam Carlos Maurício Figueirêdo e 

Marcos Nóbrega (2007, p. 42), além do disposto no art. 48 (caput), os seguintes: 

 

1. Incentivar a participação popular e a realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos (art. 48, parágrafo único); 

2.Tornar disponível, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 

sociedade (art. 49, caput), no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico 

responsável pela sua elaboração, as prestações de contas do Chefe do Poder 

Executivo, durante todo o exercício; 

3.Realizar audiências públicas, ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro na 

Comissão referida no § 1°, do art. 166 da Constituição Federal, ou equivalente, nas 

Casas Legislativas estaduais e municipais, durante as quais o Poder Executivo 

demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre (§ 4°, 

art. 9°); 
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4.Publicar, através de todos os recursos disponíveis de divulgação, os resultados da 

apreciação das contas julgadas ou tomadas pelos Tribunais de Contas (art. 56, §3°)”; 

 

Cabe esclarecer que, o ordenamento jurídico anterior à Lei Complementar nº. 

101/00 já trazia em seu bojo a obrigatoriedade de diversas publicações de desempenho 

financeiro, tais como balanços anuais, relatórios bimestrais de execução orçamentária, 

demonstrativos de gasto com pessoal, de tributos arrecadados, dentre outros. O problema 

reside no fato de que a população, e mesmo aqueles que titularizam o controle externo, como 

os vereadores na esfera municipal, pouco entendem esses documentos, tornando-os peças 

inúteis e, na maioria das vezes, dispendiosas aos cofres públicos. Desta forma, faz-se 

necessário que se divulguem dados que permitam uma análise fácil e rápida por parte do 

cidadão, que poderá verificar de fato se houve eficiência na aplicação do dinheiro recolhido 

compulsoriamente pela Administração (TOLEDO JR., 2005). 

Muito antes do advento da LRF, as áreas econômicas do governo vinham 

solicitando informações de Contabilidade em formatos e conteúdos diferentes da estrutura dos 

balanços estabelecidos pela Lei n°. 4.320/64, haja vista que a informação padecia de alguns 

limites, tais como a falta de correção dos ativos e dos passivos permanentes, principalmente, a 

não correção das dívidas públicas em tempo real, assim como o fato de considerar nas 

demonstrações as despesas liquidadas e não as pagas, inclusive previsão de existência de 

despesas com pendência da contrapartida de bem recebido ou serviço prestado, os conhecidos 

restos a pagar não processados. Cabe ressaltar que as áreas financeiras e os organismos 

internacionais nunca aceitaram como despesa os restos a pagar não processados, daí a 

necessidade de se trabalharem com a figura dos limites financeiros no lugar dos limites 

orçamentários. (CASTRO, 2008) 

A LRF foi uma conquista da cidadania, entretanto, pondera que esta não veio 

necessariamente facilitar a vida do cidadão, tendo em vista que os representantes do poder, 

nas três esferas de governo, não compreenderam ainda sua função. Esta legislação teve por 

objetivo a regulamentação dos artigos 165 a 169 da Carta Magna, bem como o artigo 38 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Cabe ressaltar que enquanto Lei 

Complementar a LRF não pode superar as forças da norma constitucional, podendo explicitá-

la, mas nunca modificá-la ou condicioná-la. (MARTINS, 2002) 

No que discerne ao cumprimento da Lei Complementar n°. 101/00, Reinaldo 

Moreira Bruno (2008) sustenta que esta legislação tem sido permanentemente burlada e 

fraudada, assim como o conteúdo ético da atividade pública tem sofrido constantes e 

permanentes violações. Segue o autor afirmando que a seriedade e a responsabilidade com o 
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dinheiro público não são da tradição brasileira, assim como a probidade, aspectos essenciais 

para a gestão da coisa pública. Verifica-se como prática habitual dos governos o desequilíbrio 

orçamentário dos Municípios, que recorrem à União e Estados como suporte para socorro, 

dentro do alinhamento da corrente política de manutenção do poder, sendo constatação 

histórica que os governantes sempre gastam mais do que arrecadam. 

Para que os Municípios venham a atender as exigências da LRF e estarem 

munidos de um sistema de controle e transparência fiscal, faz-se necessário que seja dado 

suporte a esses entes. Nesse sentido, nos termos do art.64 da LRF, a União prestará 

assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a modernização das 

respectivas administrações tributárias, financeira, patrimonial e previdenciária. Através do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as prefeituras poderão 

utilizar do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 

Sociais Básicos, que se destina à modernização da administração municipal, devendo ser 

apresentado projeto junto ao BNDES (SILVA, 2007). 

Muito embora tenha havido um grande avanço na transparência com o advento da 

LRF, dificuldades que representam entraves ao controle social ainda apareciam após o seu 

advento. Percebe-se que a transparência das informações fiscais, orçamentárias, financeiras da 

administração pública mostra-se insuficiente para aproximar o cidadão do governante, a 

sociedade da Administração. Tal dificuldade principal parece estar associada a dois fatores: 

baixo nível de escolarização da população brasileira e ao hermetismo da linguagem técnica. A 

compreensão acerca do funcionamento da estrutura orçamentária brasileira é bastante 

complexa, assim como o baixo nível de politização do brasileiro e a natureza eminentemente 

técnica das informações fiscais, orçamentárias e financeiras dificultam o entendimento 

popular (CULAU; FORTIS, 2006). 

 

 

3.3 LEI COMPLEMENTAR Nº. 131/09: ASPECTOS LEGAIS E CONCEITUAIS 

 

No sentido de garantir a transparência na gestão pública e, evidentemente, 

prevenir e combater a corrupção surgiu a Lei complementar n° 131 de 27 de maio de 2009. 

Esta legislação acrescenta dispositivos à Lei Complementar n
°
 101, de 4 de maio de 2000, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 
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pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

O Projeto de Lei do Senado n° 130 de 2003, que tratou da implementação da 

Transparência na gestão pública no Brasil teve texto original proposto pelo Senador João 

Capiberibe do Partido Socialista Brasileiro do Amapá (PSB). O projeto teve como principal 

objetivo imprimir maior eficácia e efetividade ao aludido princípio da publicidade dos atos da 

AP. Com o intuito de fazer com que a sociedade possa melhor fiscalizar a gestão da coisa 

pública, preconizou-se que os atos do procedimento de execução de despesas sejam 

disponibilizados em tempo real, ou seja, concomitantemente à sua prática, dando pleno 

conhecimento aos cidadãos.  

O projeto visou republicanizar o Orçamento Público, fazendo com que o cidadão 

tome conhecimento de todas as receitas e de todas as despesas públicas, seja no âmbito 

municipal, estadual, federal, no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário, ou seja, em todas 

as esferas de Poder. Pretende-se também utilizar o instrumento poderoso de comunicação que 

é a rede mundial de computadores, colocando-o a serviço da cidadania. 

Paralelamente, no texto original também foram prescritas algumas sanções para 

os gestores que descumprissem os mandamentos da lei em cogitação, incluindo a suspensão 

temporária dos repasses mensais das cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo 

de Participação dos Municípios, quando, de acordo com o caso, o eventual infrator for 

vinculado à administração direta do Estado ou do Município.  

Desta forma assim rezava o Projeto de Lei original proposto no Senado Federal: 

 

Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescida 

dos seguintes artigos: 

Art. 48–A. Para os fins a que se refere o parágrafo único, in fine, do art. 48, serão 

instalados em cada unidade gestora pelo menos dois terminais de leitura em locais 

de livre circulação, que tragam ao conhecimento público, por meio da Internet, de 

modo concomitante à sua realização, todos os atos praticados ao longo da execução 

da despesa, incluindo, ainda, os dados referentes ao número do correspondente 

processo, ao bem ou serviço que está sendo pago, à pessoa física ou empresa 

beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 

realizado. 

Art. 48–B. Serão levados ao conhecimento público, na mesma forma do artigo 

anterior, também o lançamento e o recebimento de toda a receita da unidade gestora, 

inclusive a referente a recursos extraorçamentários. 

Art. 48–C. O descumprimento de qualquer prescrição dos arts. 48, 48–A e 48-B 

constitui ato de improbidade administrativa tipificado no inciso IV do art. 11 da Lei 

nº 8.429, de 2 de junho de 1992, sujeitando-se o infrator às cominações 

estabelecidas no inciso III do art. 12 da mesma Lei, além de outras previstas nas 

demais leis pertinentes.  

Parágrafo único. Sendo o infrator gestor de órgão da administração direta de 

Estado, Distrito Federal, ou Município, será ainda aplicada, enquanto perdurar a 

infração, a suspensão temporária, respectivamente, do repasse das cotas do Fundo de 
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Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM).  

 

A Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania possui competência para 

opinar acerca da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe são 

submetidas. O parecer do Senador Relator Demóstenes Torres, aprovado pela referida 

Comissão, propôs modificações ao texto do Projeto de Lei, dentre elas a modificação do 

termo “Internet” inserido no art. 48 e no art. 48-A por “meios eletrônicos de acesso público”, 

no sentido de manter simetria em relação ao caput do Art. 48, bem como pelo fato de em 

algumas localidades não existirem provedores de acesso à Internet. Nesses casos, faz-se 

necessário que haja terminais de leitura de fácil acesso ao cidadão, que poderá fazer a 

consulta quanto ás informações, atualizadas, da gestão financeira dos entes públicos. 

Importante modificação ao texto original pode ser verificada na previsão contida 

no parágrafo único do art. 48-C, cujo teor autorizava a suspensão temporária, enquanto 

durasse a infração aos comandos do art. 48, 48-A, 48-B, do repasse das cotas do Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação do Município (FPM). A Comissão 

alegou a modificação de tal dispositivo por sustentar sua afronta ao texto da Constituição 

Federal, tendo em vista que esta suspensão não obedece à previsão do art. 160, parágrafo 

único, incisos I a III, da Carta Magna, que reza: 

 

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos 

recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados 

de condicionarem a entrega de recursos:  

I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;  

II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III.  

 

A seção da CF da qual está inserida o art. 160 trata das normas relativas às 

repartições das receitas tributárias, o que inclui o Fundo de Participação dos Estados e dos 

Municípios. Nesse contexto, não poderia Lei Complementar ampliar o rol da medida extrema 

de repasse dos valores desses fundos.  Nesse diapasão, percebe-se a extrema importância do 

art. 160 da CF/88, que torna inconstitucional a vinculação dos recursos advindos dos fundos 

supramencionados, vez que estes têm a função de promover o equilíbrio socioeconômico dos 

Estados e dos Municípios. 

Com efeito, a Comissão de Constituição e Justiça optou pelo bloqueio das 

transferências voluntárias, na forma do inciso I do §3° do art. 23, como forma de sanção aos 
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infratores que não cumprissem as normas contidas na novel legislação, no sentido de 

intimidar os gestores e estimular a observância aos dispositivos legais. 

Aos entes federados cabe a sanção de suspensão do repasse de verbas decorrentes 

de transferências voluntárias, conforme dispõe o seu Art. 25 da LRF, quando, dentre outras 

hipóteses, a entidade não presta ou deixa de prestar contas dos recursos recebidos que não 

sejam oriundos de transferências legal ou constitucional (PAIVA, 2004). 

Assim dispõe o art. 25, §1°, IV, a: 

 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária 

a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou destinados ao Sistema Único de Saúde. 

§ 1º - São exigências para a realização das transferências voluntárias, além das 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 

financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas 

de recursos anteriormente dele recebidos; 

 

O parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, que teve como relator o 

Senador Sérgio Guerra, trouxe a análise em relação ao mérito do texto aprovado pela 

Comissão de Cidadania e Justiça, analisando os seguintes pontos: a ampliação das 

informações oferecidas pelo público; restrições técnicas e de logística a serem superadas; 

eficácia e público alvo; e transparência para o grande público.  

O Projeto de Lei do Senado n° 130 de 2003, além de permitir o acompanhamento 

a posteriori das finanças públicas por meio de relatórios e de demonstrativos, permite o 

acompanhamento pari passu da gestão orçamentária das três esferas do governo, impondo 

sanções àqueles que não respeitarem os ditames da lei. Diante disso, faz-se necessária a 

implantação de sistemas informatizados de administração financeira em todas as unidades da 

Federação, permitindo que o público possa consultá-los. 

O software que fará o gerenciamento e a publicação desses dados já é utilizado na 

gestão pública brasileira, qual seja, o Sistema Integrado de Administração Financeira para 

Estados e Municípios (SIAFEM), produzido pelo SERPRO com base no Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI) do governo federal.  

O SIAFI é o sistema informatizado que processa e controla a execução 

orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal no 

universo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, além de representar o sistema oficial de 

contabilidade do Governo Federal. O SIAFEM, por sua vez, é o sistema informatizado que 
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processa e controla a execução: orçamentária, financeira e patrimonial dos Estados e 

Municípios. O referido sistema utiliza a mesma lógica do SIAFI, inclusive suas tabelas, 

devidamente adaptadas às peculiaridades de cada Estado ou Município (CASTRO, 2008). 

Destacam-se ainda como inovações do Projeto, além da obrigatoriedade da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios de dispor de um sistema integrado de gerência e 

administração financeira bastante desenvolvido e complexo, a capacidade do mesmo de 

ampliar a transparência das contas públicas e evitar gestões fiscais ruinosas ou atos corruptos. 

Como alteração ao Projeto encaminhado pela CCJ, percebe-se a exclusão da exigência de 

instalação de terminais para a consulta pela população, pela justificativa de que a análise dos 

dados será feita por pessoas de maior qualificação profissional e instituições organizadas, que 

possuem equipamentos de informática e estrutura para captar informações por meio de redes 

de computador. 

Feita as devidas alterações, a Lei Complementar n° 131 foi sancionada pelo 

Presidente da República em 27 de maio de 2009 e o artigo 48 teve a seguinte redação: 

 

Art. 48 [...] 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:  

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos; 

II – 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;  

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda 

a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao 

disposto no art. 48-A. (NR). 

 

 

O Art. 48-A veio explicitar a disponibilização expressa no art. 48, inciso II, no 

que tange ao acesso as informações que devem ser prestadas pelos entes federativos quanto à 

despesa e quanto à receita. Em relação à despesa devem ser liberadas informações sobre todos 

os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento 

de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica 

beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Quanto 

à receita, faz-se necessário divulgar o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. 

Em se tratando de gestão fiscal, as peças orçamentárias e demais documentos 

pertinentes são extremamente longos, complexos e de difícil compreensão ao cidadão comum. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/LCP/Lcp101.htm#art48p.
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Assim, ao se exigir que as informações sejam pormenorizadas, a Lei tem por objetivo reduzir 

a verdadeira assimetria de informações que normalmente existe nesse campo. Uma vez que o 

objetivo é permitir a ampliação da transparência na atuação das entidades públicas, essa 

finalidade é que deve ser considerada para se interpretar o grau de detalhamento que deverá 

ser observado no cumprimento dos arts. 48 e 48-A, da LC 101/2000 (CARDOSO, 2009). 

Preconiza o arigo. 73-A, da referida legislação, que qualquer cidadão, partido 

político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de 

Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições 

estabelecidas nesta norma. O dispositivo pode ser observado como reflexo do direito de 

petição, garantido constitucionalmente no art. 5°, inciso XXXIV, alínea a, segundo o qual é 

assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos 

Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. 

Haja vista a disparidade em relação à estrutura dos entes federativos foram 

determinados diferentes prazos para o cumprimento das obrigatoriedades contidas na Lei que 

alterou a LRF. Os critérios se diferenciam em relação à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, estes últimos subdividindo-se, ainda, em relação à quantidade de habitantes.  

Com vistas à essa deficiência e de forma que os entes tenham tempo hábil para se 

adaptarem ao atendimentos dos ditames legais, assim previu o legislador: 

 

Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das 

determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 

48-A: 
I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com 

mais de 100.000 (cem mil) habitantes;  
II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 

100.000 (cem mil) habitantes;  
III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes.
 
 

 

Reza o parágrafo único do Artigo 73-B que os prazos estabelecidos neste 

dispositivo serão contados a partir da data de publicação da Lei Complementar n° 131, isto é, 

a partir do dia 28 de maio de 2009, com a publicação da mesma no Diário Oficial da União n. 

100. 

Cabe ressaltar que, aos moldes do artigo 73-C, a inobservância destes prazos pelos 

entes acarretam a sanção prevista no Art. 23, § 3°, inciso I, que assim determina: 

 

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 

20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas 

previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/LCP/Lcp101.htm#art73b
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quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre 

outras, as providências previstas nos §§ 3
o
 e 4

o
 do art. 169 da Constituição. 

§ 3
o
 Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o 

excesso, o ente não poderá:  

I - receber transferências voluntárias. 

Portanto, desde maio de 2010, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes, já estão obrigadas a se adequar às 

exigências da nova lei, sob pena de aplicação das sanções que podem prejudicar o 

desempenho da gestão pública.  

 

 

3.4 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO  

 

A democracia moderna tem como característica a possibilidade de ser controlada 

socialmente. Nesse diapasão, é relevante o papel da informação com vistas à efetivação do 

controle social. Por informação compreende-se a miríade de dados, quantitativos e 

qualitativos, e processos decisórios sobre os temas mais diversos e distintas dimensões que 

afetam direta e indiretamente a vida de cada membro da sociedade. A partir do acesso às 

informações governamentais, é possível a concretização do controle social, isto é, a existência 

de mecanismos formais (consultivos e/ou deliberativos) existentes na esfera pública, cujos 

objetivos são, para além do processo eleitoral: fiscalizar as ações governamentais nas mais 

diversas áreas e de formas distintas; interceder abertamente quanto à formulação e 

implementação de políticas públicas; e canalizar opiniões e interesses dos grupos 

politicamente organizados em determinado tema com o objetivo de ouvi-los quanto à 

execução de políticas (FONSECA, 2007). 

O acesso a informações no Brasil está previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no 

inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da CF de 1988, assim estabelecido: 

 

Art. 5°, XXXIII: Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

Art. 37, §3°: A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
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II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 

atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII. 

Art. 216, § 2°: Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear usa consulta a 

quantos dela necessitem. 

 

Enfim, a Lei de Acesso a Informações veio regular este preceito constitucional, de 

grande importância para a transparência na gestão pública brasileira. A Lei nº 12.527 foi 

sancionada pela Presidenta da República Dilma Rousseff em 18 de novembro de 2011, com o 

propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações 

públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios.  

No âmbito da Transparência na Gestão Pública por meio da Internet, grande 

contribuição da Lei conta no artigo 8º, §2º, assim redigido: 

 

Art. 8
o
  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas.  

§ 1
o
  Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no 

mínimo:  

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público;  

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;  

III - registros das despesas;  

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;  

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de 

órgãos e entidades; e  

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  

§ 2
o
  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão 

utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 

obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 

(internet).  

 

Esta legislação objetiva a necessidade de formalizar o acesso como direito 

fundamental, pois é condição de defesa das instituições democráticas, ao exercício da 

cidadania e de combate à corrupção, enfrentando o abuso de poder. A LAI traz consigo as 

seguintes diretrizes: publicidade como regra, disponibilizar informações independentemente 

de solicitação (art. 8), estimular a cultura da transparência e promover o controle social na 

administração pública (OLIVEIRA JÚNIOR et al, 2012). 

Além de ser politicamente correta, a ampliação do acesso à informação também é 

um instrumento que proporciona maior eficiência na gestão pública, ocorrendo um fenômeno 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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de auto-alimentação. Desta forma, quanto mais informação é disponibilizada para a 

sociedade, mais cresce a demanda por informação adicional, mais competentes são as 

contribuições vindas de fora do Estado e mais informação e de melhor qualidade o governante 

tem à disposição para decidir. Isso se dá pelo fato de que o acesso público à informação 

permite um monitoramento mais atento das motivações privadas e políticas que, por vezes, 

interferem com as decisões técnicas (ABRAMO, 2010). 

 

 

3.5 INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS DE TRANSPARÊNCIA NA 

INTERNET 

 

3.5.1 Portal da transparência 

O Portal da Transparência foi lançado em novembro de 2004, e consiste em um 

canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a execução financeira dos programas de governo, 

em âmbito federal. Neste sítio estão disponíveis informações sobre os recursos públicos 

federais transferidos pelo Governo Federal a estados, municípios e Distrito Federal, para a 

realização descentralizada das ações do governo e diretamente ao cidadão, bem como dados 

sobre os gastos realizados pelo próprio Governo Federal em compras ou contratação de obras 

e serviços, por exemplo.  

Com a utilização deste portal o cidadão tem a possibilidade de acompanhar de que 

forma os recursos públicos estão sendo usados no município onde mora, ampliando as 

condições de controle desse dinheiro, que, por sua vez, é gerado pelo pagamento de impostos. 

O mesmo não exige senha de acesso com o intuito de aumentar a transparência da gestão 

pública e o combate à corrupção no Brasil. As informações estão disponíveis ao usuário em 

linguagem simples e com navegação amigável, fazendo com que o portal seja acessado sem 

qualquer restrição ou necessidade de uso de senhas, para que haja compreensão inclusive de 

pessoas sem familiaridade com o sistema orçamentário-financeiro brasileiro.  

Segundo informações colhidas no sítio, até março de 2013, o Portal da 

Transparência do Governo Federal atingiu a marca de R$ 11 trilhões em recursos divulgados 

e mais de 1 bilhão de informações registradas. Somente esse ano, mais de 2 milhões acessos 

foram feitos ao Portal, o que representa uma média de cerca de 708 mil acessos por mês. 

 

3.5.2  Páginas da transparência pública 
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O Decreto nº. 5482 de 30 de junho de 2005 dispõe sobre a divulgação de dados e 

informações pelos órgãos e entidades da administração pública federal, por meio da Rede 

Mundial de Computadores, e seu artigo 2º determina que: 

 

Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, deverão 

manter em seus respectivos sítios eletrônicos, na Rede Mundial de Computadores - 

Internet, página denominada Transparência Pública, para divulgação, de dados e 

informações relativas à sua execução orçamentária e financeira, compreendendo, 

entre outras, matérias relativas a licitações, contratos e convênios. 

 

As informações contidas nas Páginas de Transparência Pública são 

complementares àquelas disponibilizadas no Portal da Transparência. A principal diferença 

existente entre as duas iniciativas é que, nas Páginas da Transparência Pública são divulgadas 

informações detalhadas sobre cada contrato, cada processo licitatório, de cada Ministério ou 

entidade, enquanto o Portal divulga as despesas do Governo – Programa por Programa, Ação 

por Ação, Município por Município, etc. –, especificando o favorecido dos recursos e a data e 

valor da respectiva ordem bancária, ampliando ainda mais as condições de conhecimento e 

controle do uso dos recursos gerados pelo pagamento dos impostos. (ROLIM, 2006) 

A Portaria Interministerial nº. 140 de 16 de março de 2006 disciplina a divulgação 

de dados e informações pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal por meio 

da internet. Este instrumento traz em seu artigo 3º a atribuição da Controladoria-Geral da 

União de tornar e manter disponível repositório, denominado “banco de dados de 

Transparência Pública”, com as informações que formarão o conteúdo mínimo a ser 

divulgado nas páginas dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e 

indireta. 

 

3.5.3 Portal Comprasnet 

 

O Comprasnet inaugurado oficialmente em 30 de outubro de 2001 no sentido de 

trazer mais transparência às contratações públicas. Com o acesso ao portal a sociedade pode 

acompanhar todos os procedimentos relativos às licitações eletrônicas, lances efetuados e 

propostas vencedoras, avisos de licitações, entre outros. O Comprasnet é considerado como 

um marco na história das licitações do Brasil porque desenvolve formas inovadoras de 

relacionamento do poder público com fornecedores e a sociedade. No mesmo, são realizadas 

http://www.cgu.gov.br/Legislacao/Arquivos/Portarias/Portaria_Interministerial.pdf
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todas as contratações eletrônicas do Governo Federal, com destaque para o pregão eletrônico 

e a cotação eletrônica. 

Instituído pela Lei nº. 10.520 de 2002, o pregão eletrônico causou uma verdadeira 

revolução no mecanismo de compra estatal. Com tal modalidade, os editais passaram a ser 

publicados na Internet e assim se obteve uma publicidade muito maior, em todo o país ou 

mesmo no exterior, ampliando a possibilidade de competição e dificultando os benefícios a 

um ou outro participante, diminuindo também a corrupção privada entre os licitantes. A 

transparência também foi ampliada, haja vista que todas as fases do processo licitatório estão 

disponíveis na rede em tempo real, assim como depois da adjudicação e celebração do 

contrato. A comparação dos preços pelos quais a Administração Pública, por meio de seus 

diversos órgãos, está comprando os mesmos bens também se fez possível, muito embora tal 

informação não esteja compilada para fácil visualização (BANDEIRA, 2006). 

Em relação ao objetivo almejado pela criação do Portal COMPRASNET, 

Elizabeth Braga (2009) pondera que: 

 

Com essa iniciativa, o governo federal, enseja total transparência aos processos de 

aquisição de bens e serviços, redução dos custos através da racionalização e da 

desburocratização do processo de compras governamentais, redução das despesas 

com a obtenção dos melhores preços de produtos e serviços a serem adquiridos, 

redução de custos dos fornecedores, relativos à sua participação em processos 

licitatórios, planejamento do processo produtivo dos fornecedores, proporcionando 

uma visão clara dos produtos e serviços adquiridos e em aquisição pelo governo 

federal, maior publicidade aos certames licitatórios dos órgãos da administração 

pública federal com vistas à ampliação da participação dos fornecedores, e maior 

eficácia e legitimidade aos certames licitatórios, com o aprofundamento do controle 

pela sociedade. 
 

O sistema utilizado no Comprasnet se mostrou eficiente e chamou a atenção de 

países que estão em vias de implementar seus sistemas eletrônicos de governo. O sistema de 

compras eletrônicas também está sendo adotado pelos governos estaduais que poderão usar a 

estrutura do próprio Comprasnet. A economia operacional aparece para o governo federal 

com a integração proporcionada pela tecnologia e a eficiência. Muitos processos tornam-se 

mais rápidos e transparentes, o que resulta em preços mais baixos para o governo e a 

aquisição gratuita de serviços e produtos agregados (TAVARES, 2002). 

 

 

4. A TRANSPARÊNCIA NA INTERNET NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO  
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4.1 ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSES 

 

O objetivo desta pesquisa é verificar o nível de transparência existente nos 

municípios com mais de cem habitantes do Estado do Rio de Janeiro, mediante a metodologia 

utilizada pela associação Contas Abertas para a obtenção do índice de transparência dos 

Estados Brasileiros.  

A amostra obtida através do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística de 2010 (IBGE, 2010), identifica 26 municípios do Estado, conforme 

tabela abaixo: 

Tabela 1: Municípios com mais de cem mil habitantes no Estado do Rio de Janeiro 

 Município População Porcentagem (%)  

1  Rio de Janeiro 6,323,037 39,53% 

2  São Gonçalo 1,008,064 6,30% 

3  Duque de Caxias 855,046 5,35% 

4  Nova Iguaçu 795,212 4,97% 

5  Niterói 487,397 3,95% 

6  Belford Roxo 469,261 2,93% 

7  Campos dos Goytacazes 463,545 2,90% 

8  São João de Meriti 459,356 2,87% 

9  Petrópolis 296,044 1,85% 

10  Volta Redonda 257,996 1,61% 

11  Magé 228,150 1,43% 

12  Itaboraí 218,090 1,36% 

13  Macaé 206,748 1,29% 

14  Cabo Frio 186,222 1,16% 

15  Nova Friburgo 182,016 1,14% 

16  Barra Mansa 177,861 1,11% 

17  Angra dos Reis 169,270 1,06% 

18  Mesquita 168,403 1,05% 

19  Teresópolis 163,805 1,02% 

20  Nilópolis 157,483 0,98% 

21  Queimados 137,938 0,86% 

22  Maricá 127,519 0,80% 

23  Resende 119,801 0,75% 

24  Araruama 112,098 0,70% 

25  Itaguaí 109,163 0,68% 

26  Rio das Ostras 105,757 0,66% 

 

O índice de transparência acompanha a metodologia criada por Ciro Biderman e 

Giulia Puttomati (2011) da Fundação Getúlio Vargas, que pode ser encontrada no site 

www.indicedetransparencia.org.br, onde são determinados alguns parâmetros de transparência 

orçamentária.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/São_Gonçalo_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Caxias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iguaçu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Niterói
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_dos_Goytacazes
http://pt.wikipedia.org/wiki/São_João_de_Meriti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrópolis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volta_Redonda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magé
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaboraí
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macaé
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Frio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Friburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_Mansa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angra_dos_Reis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesquita_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teresópolis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nilópolis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queimados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maricá
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resende_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Araruama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaguaí
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Ostras
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Com base em parâmetros técnicos, um comitê formado por especialistas criou o 

Índice de Transparência, tendo por objetivo fomentar a transparência ativa das administrações 

públicas de todos os níveis ao estabelecer competição saudável entre os gestores federais, 

estaduais e municipais para estimulá-los a exercer o princípio da publicidade das contas 

públicas, juntamente com os demais princípios expressos no caput do Artigo 37 da 

Constituição Federal. 

Este índice visa promover uma competição saudável entre os gestores públicos 

por meio da divulgação periódica de rankings, que elencam os portais com maior ou menor 

grau de transparência. É considerado, portanto, um meio de informar ao cidadão e ao gestor 

público o nível de transparência das contas públicas do seu município, estado e país.  

Considerando os termos da Lei Complementar 131/09, bem como os critérios 

estabelecidos pelo Comitê de Transparência, são considerados transparentes, sob o ponto de 

vista da transparência orçamentária, os entes federativos que possuírem sites com as seguintes 

características: 

 

* Conteúdo  

 

Compreendendo a disponibilização de todas as fases da execução orçamentária, 

detalhamento da arrecadação, fácil acesso às classificações orçamentárias e ampla divulgação 

de processos licitatórios, convênios, contratos e informações sobre os servidores públicos. 

Especificando cada item, Biderman e Puttomatti (2011) determinaram que: 

 

- Compreende a fase de Execução Orçamentária os seguintes itens: dotação inicial 

(orçamento aprovado, sem remanejamentos), dotação autorizada (orçamento atualizado, 

incluindo créditos adicionais), valores empenhados (reserva em orçamento), valores 

liquidados (reconhecimento do serviço prestado ou da entrega do bem), restos a pagar pagos 

(pagamentos referentes a despesas contraídas em anos anteriores) e restos a pagar a pagar 

(dívidas de anos anteriores e ainda não quitadas), valores pagos (fase em que a administração 

pública quita o débito contraído no exercício vigente) e o total desembolsado (valor global 

desembolsado, incluindo os valores pagos com o orçamento do exercício, acrescidos dos 

restos a pagar pagos).  

 

- Compreende a Classificação Orçamentária os seguintes itens: o órgão e a 

unidade gestora responsável pela despesa, a função (setor da despesa – ex: educação, 
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transporte, saúde), subfunção (subdivisão da função – ex: assistência hospitalar, vigilância 

sanitária), programa (instrumento de organização da ação governamental, que visa alcançar os 

objetivos pretendidos), ação (conjunto de operações do qual resulta um produto – bem ou 

serviço – ofertado à sociedade), o subtítulo (localizador do gasto), categoria econômica 

(despesa corrente ou de capital), natureza da despesa (ex: investimentos, pessoal), modalidade 

de aplicação (ex: aplicação direta, entidade privada sem fins lucrativos, órgão público 

municipal), elemento (que define a natureza do gasto – ex: material de consumo, obras, 

imóveis), subelemento (ex; material de copa e cozinha, combustível, alimentos e bebidas) e 

fonte de recurso (ex: indenizações, royalties, contribuições sociais).  

 

- Compreende a Receita orçamentária os seguintes itens: órgão ou unidade gestora 

arrecadadora, origem da receita, tipo de receita, valor da previsão e valor arrecadado.  

 

- Compreende Contratos os seguintes itens: unidade gestora contratante, razão 

social da contratada, data de publicação, vigência, valor contratado, objeto, número do 

contrato, programa de trabalho, natureza da despesa e empenho.  

 

- Compreende Convênios os seguintes itens: número do convênio, órgão 

concedente e convenente, responsável concedente e convenente, data da celebração e 

publicação, vigência, objeto, justificativa, situação (adimplente/inadimplente/concluído) e 

valores transferidos, da contrapartida e total pactuado.  

 

- Compreende o Detalhamento de Pessoal os seguintes itens; relação completa de 

cargos e funções, além da remuneração por posto de trabalho e salários.  

  

* Série Histórica e frequência de atualização  

 

Este item consiste na disponibilização de séries históricas (entre um e cinco anos) 

e maior frequência possível na atualização das informações disponibilizadas (diária, semanal, 

mensal, etc.).  

 

* Usabilidade  
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Usabilidade diz respeito a alguns critérios, quais sejam: possibilidades de 

download dos dados para tratamentos específicos e comparações estatísticas; possibilidade de 

consultas em diversas periodicidades (mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual); e 

interação com os usuários, tornando possível o esclarecimento de eventuais dúvidas, por meio 

dos seguintes instrumentos: manual de navegação, glossário, perguntas frequentes e fale 

conosco por telefone e e-mail.  

Desta forma, o índice de transparência dos portais dos municípios fluminenses 

será construído a partir da atribuição de pontuação para cada item/parâmetro conforme a 

tabela proposta abaixo, adaptada de acordo com a metodologia fornecida por Biderman e 

Puttomati (2011): 

Tabela 2: Atribuição de pontuação aos parâmetros de Transparência 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  

1.  Conteúdo 1650 60% 

1.1  Execução Orçamentária 100  

1.2  Classificação Orçamentária 550  

1.3 Documento de empenho 150  

1.4 Documento de pagamento 150  

1.5 Beneficiário do documento 100  

1.6 Informações agregadas 100  

1.7 Procedimento licitatório 300  

1.8 Convênios/Contratos de 

repasse/Termos de parceria 

100  

1.9 Receita 100  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 

2.1 Série Histórica 100  

2.2 Frequência de atualização 100  

3. Usabilidade 900 33% 

3.1 Interação 100  

3.2 Possibilidade de download 100  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  

3.4 Facilidade de navegação 600  

Total  2750 100% 

Fonte: Adaptado de Biderman e Puttomati (2011) 

 

Desta forma, o Cálculo do Índice de Transparência será obtido a partir da 

somatória da pontuação de cada subitem dos três componentes, Conteúdo, Séries Históricas e 

Frequência de Atualização e Usabilidade têm-se as seguintes ponderações máximas: Cmáx + 
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SHmáx + Umáx = 2.750 pontos (100%) ou, em termos percentuais (Índice de Transparência) 

Cmax + SHmax + Umax = 1 . 

Podemos analisar, a partir dos critérios analisados pela metodologia, que se 

privilegia o conteúdo enquanto quesito mais importante para a implementação da 

transparência na Internet, representando 60% da pontuação total. De fato, é necessário que as 

informações financeiras e orçamentárias estejam sendo divulgadas, sobretudo, sobre as 

despesas e as receitas municipais. A partir destes dados, o cidadão poderá se informar acerca 

da evolução da arrecadação de receitas, bem como se atualizar sobre a destinação dos recursos 

públicos, de forma a identificar a execução das despesas de acordo com programas, ações e 

funções do governo. 

A usabilidade é o segundo quesito de maior importância na metodologia, uma vez 

que é considerada como uma qualidade do uso, isto é, qualidade de interação entre usuário e 

sistema, que depende das características tanto do sistema quanto do usuário. Nesse parâmetro, 

o mesmo sistema pode ser excelente para algumas pessoas e inadequado ou inaceitável para 

outras (DIAS, 2007). 

Com a obtenção do índice dos 26 portais, poderemos estabelecer um ranking do 

nível de transparência entre eles, a fim de identificarmos os municípios mais transparentes e 

aqueles entes que precisam melhorar o nível de divulgação de suas informações financeiras e 

orçamentárias na rede. 

Primeiramente foi utilizada a busca dos portais dos municípios através das home 

pages oficiais dos mesmos, cujo endereço padrão é “nomedomunicípio.sigladoestado.gov.br”. 

Através do acesso ao sítio eletrônico do município, verificamos a existência de link ou janela 

“Transparência”, para termos acesso ao portal de Transparência do ente federativo. Caso não 

encontrado o link ou janela no site oficial, procedemos a busca através da ferramenta Google 

(www.google.com.br). A pesquisa se realizou entre os meses de outubro e dezembro de 2012. 

Neste processo, ocorreu a exclusão de três municípios da pesquisa, tendo em vista 

que não possuíam sites de transparência e não divulgavam nenhum tipo de informação acerca 

das contas públicas, desrespeitando completamente a LRF e a Lei Complementar nº. 131/09, 

quais sejam, os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias e Itaguaí. 

Da mesma forma, mais dois municípios foram excluídos, Araruama e São João do 

Meriti, uma vez que só prestavam as informações exigidas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal (nº. 101/00), deixando de atender os norteamentos da Lei de Transparência (nº. 

131/09), que é o objeto do presente trabalho.  

http://www.google.com.br/
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A tabela abaixo apresenta os endereços dos portais de transparência oficiais dos 

municípios pesquisados: 

Tabela 3 – Municípios escolhidos e seus portais de transparência na Internet 

 

 Município Site de Transparência  

1  Rio de Janeiro http://riotransparente.rio.rj.gov.br 

2  São Gonçalo http://186.215.208.120/pmsaogoncalo/websis/siapegov/portal/index.php

?cliente=pmsaogoncalo 

4  Nova Iguaçu http://cacxpcni.dnsalias.com/lei131/Index/carregar.do 

5  Niterói http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/index.php 

7  Campos dos Goytacazes http://www.transparencia.campos.rj.gov.br/ 

9  Petrópolis http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/portal-da-

tranparencia.html 

10  Volta Redonda http://www.betha.com.br/transparencia/main.faces 

11  Magé http://www.mage.rj.gov.br/transparencia 

12  Itaboraí http://177.75.41.195:8180/contas_publicas/ 

13  Macaé http://www.macae.rj.gov.br/portaltransparencia/conteudo?id=2412 

14  Cabo Frio http://www.cabofrio.rj.gov.br/portal_transparencia.aspx 

15  Nova Friburgo http://webservices.pmnf.rj.gov.br:8080/transparencia/index.php 

16  Barra Mansa http://www.blogtransparencia.com.br/contas.aspx?tipo=Pmbm&area=de

spesas 

17  Angra dos Reis http://www.lei131.com.br/angra 

18  Mesquita http://200.222.91.198/pronimtb/ 

19  Teresópolis http://www.betha.com.br/transparencia/main.faces 

20  Nilópolis http://www.betha.com.br/transparencia/recursos.faces 

21  Queimados http://www.betha.com.br/transparencia/recursos.faces 

22  Maricá http://187.108.190.218/ecidade_transparencia/ 

23  Resende http://www.betha.com.br/transparencia/recursos.faces 

26  Rio das Ostras http:// transparência.riodasostras.rj.gov.br 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

4.2 APURAÇÃO, RAQUEAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Desta forma, foi possível estabelecer um ranking com os municípios com mais de 

cem mil habitantes, encontrado na tabela abaixo, que contém também a nota final dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://riotransparente.rio.rj.gov.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/São_Gonçalo_(Rio_de_Janeiro)
http://186.215.208.120/pmsaogoncalo/websis/siapegov/portal/index.php?cliente=pmsaogoncalo
http://186.215.208.120/pmsaogoncalo/websis/siapegov/portal/index.php?cliente=pmsaogoncalo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iguaçu
http://cacxpcni.dnsalias.com/lei131/Index/carregar.do
http://pt.wikipedia.org/wiki/Niterói
http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/index.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_dos_Goytacazes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrópolis
http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/portal-da-tranparencia.html
http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/portal-da-tranparencia.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volta_Redonda
http://www.betha.com.br/transparencia/main.faces
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magé
http://www.mage.rj.gov.br/transparencia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaboraí
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macaé
http://www.macae.rj.gov.br/portaltransparencia/conteudo?id=2412
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Frio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Friburgo
http://webservices.pmnf.rj.gov.br:8080/transparencia/index.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_Mansa
http://www.blogtransparencia.com.br/contas.aspx?tipo=Pmbm&area=despesas
http://www.blogtransparencia.com.br/contas.aspx?tipo=Pmbm&area=despesas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angra_dos_Reis
http://www.lei131.com.br/angra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesquita_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teresópolis
http://www.betha.com.br/transparencia/main.faces
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nilópolis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queimados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maricá
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resende_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Ostras


 

 

51 

municípios
1
, assim como a nota obtida em cada um dos parâmetros de avaliação: conteúdo, 

série histórica e frequência de atualização e usabilidade. 

 

Tabela 4 – Ranking do nível de Transparência dos Municípios com mais de cem 

mil habitantes do Estado do Rio de Janeiro  

    

POSIÇÃO MUNICÍPIO NOTA CONTEÚDO SÉRIE HISTÓRICA 

E FREQUENCIA 

DE 

ATUALIZAÇÃO 

USABILIDADE 

1º RIO DAS OSTRAS 6,40 6,12 7,00 6,77 

2º SÃO GONÇALO 6,38 6,51 9,00 6,66 

3º TERESÓPOLIS 6,18 5,63 9,00 6.55 

3º QUEIMADOS 6,18 5,63 9,00 6,55 

5º MESQUITA 5,96 4,48 8,00 5,22 

6º MARICÁ 5,52 4,90 10,00 5,66 

7º RESENDE 5,41 5,51 5,00 5,33 

8º NILÓPOLIS 5,25 5,48 3,00 5,33 

9º ANGRA DOS 

REIS 

4,98 4,48 8,00 5,22 

10º NITERÓI 4,94 4,60 8,50 4,77 

11º RIO DE JANEIRO 4,69 4,24 4,50 5,55 

12º NOVA FRIBURGO 4,32 4,00 3,00 5,22 

13º NOVA IGUAÇU 4,29 3,87 9,00 4,00 

14º ITABORAÍ 4,18 3,21 5,50 5,66 

15º MACAÉ 3,90 3.12 5,50 5,00 

16º BARRA MANSA 3,81 3,51 4,00 4,33 

17º CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

3,78 1,51 8,00 5,88 

18º PETRÓPOLIS 3,70 3,03 4,00 4,88 

19º MAGÉ 3,23 2,00 3,00 5,55 

20º VOLTA 

REDONDA 

3,16 2,60 8,50 3,00 

21º CABO FRIO 2,98 1,81 7,00 4,22 

MÉDIA 

GERAL 

 4,72 4,10 6,59 5,24 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Também podemos visualizar o ranking dos municípios analisados através do 

gráfico abaixo: 

                                                 

1
 A pontuação de cada município obtida a partir de sua análise pormenorizada pode ser encontrada nos anexos. 
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Gráfico 1: Índice de Transparência dos Municípios Fluminenses com mais de 100 

(cem) mil habitantes 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

A partir dos resultados podemos refletir acerca de alguns aspectos particulares da 

análise de seus parâmetros. A média geral informa que os municípios estudados possuem 

índices de transparência considerados baixos, uma vez 61% dos entes teve nota 50% abaixo 

da pontuação máxima possível. Também chegamos aos seguintes resultados: 

 

No que diz respeito ao endereço padrão, que seria mais facilmente acessado 

pelo cidadão no modelo transparência.cidade.uf.gov.br, verifica-se que apenas os municípios 

de Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras se enquadram no endereço desejável, 

representando apenas 9,52 % dos municípios analisados. 

 

20 portais (95%) trazem descrições dos empenhos realizados, e 13 (61,9%) 

fazem o mesmo para as ordens de pagamento. Apenas 12 portais (57,1%) fornecem descrições 

detalhadas para ambos os documentos, enquanto 2 portais (9,52%) não fornecem descrições 

detalhadas para nenhum (Magé e Maricá).  

 

 portais (76,1%) publicam lista completa dos beneficiários dos pagamentos 

realizados. 
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6 portais (28,5%) não fornecem nenhuma informação sobre os procedimentos 

licitatórios, que englobam o edital, os favorecidos e os contratos. 

 

2 portais (9,52%) possuem série histórica de cinco anos ou mais. De forma 

semelhante, há 4 portais com série histórica de quatro anos, 7 portais com série de três anos e 

8 portais com série de 2 anos.  

 

onseguiu-se evidência de atualização diária dos dados em 6 portais (28,57%). 

De forma semelhante, em 2012 há 6 portais com avaliação semanal e apenas 2 portais que 

atualizam seus dados com frequência quinzenal/mensal. Existem 6 portais com atualização a 

cada dois meses ou mais. 

 

6 portais (28,5%) já implantaram alguma ferramenta para download do banco 

de dados completo.  

 

 às ferramentas de interação com o usuário: 10 portais 

possuem manual de navegação, 2 possuem glossário, 2 possuem sessão de perguntas mais 

frequentes, 9 possuem contato por e-mail e 10 possuem contato por telefone; apenas Maricá 

possui todas as 5 ferramentas; e 8 municípios não possuem nenhuma. 

 

A partir da análise da Tabela 4, podemos inferir que dentre os vinte e um 

municípios analisados, o que possui a maior pontuação no quesito conteúdo é o Município de 

São Gonçalo, com nota 6,51, e, o município de Cabo Frio se revelou como o que menos 

presta informações, recebendo a nota 1,81. 

Ao verificarmos especificamente o parâmetro conteúdo, constata-se que, foi 

classificação orçamentária e o documento de empenho foram os itens mais disponibilizados 

nos portais municipais, respectivamente. Em relação à classificação orçamentária, esta foi o 

item mais divulgado dentro do parâmetro conteúdo por 76,1% dos municípios escolhidos. Já o 

documento de empenho foi o item mais divulgado por 23% dos entes. Por outro lado, foi 

constatado que as informações sobre detalhamento de pessoal, também inseridas na 

classificação orçamentária, são pouco divulgadas, requerendo a atenção dos gestores para a 

necessidade de divulgação dos servidores, função, cargos e salários.  
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Ainda em relação ao conteúdo, verificou-se que o item menos divulgado diz 

respeito aos Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria estabelecidos pelos 

municípios fluminenses. Foi constatado que 71,4% dos municípios analisados não apresentam 

nenhuma informação sobre convênio.  Pesa ainda para a transparência dos municípios, a 

prestação de informações em seus portais relativas aos procedimentos licitatórios por eles 

realizados, principalmente no que diz respeito ao edital, participantes e contratos.  

Em relação à frequência de atualização, detectamos que a maioria dos municípios 

não cumpre com a legislação, que regula a divulgação das informações financeiras e 

orçamentárias em tempo real. O Decreto 7185/2010 que dispõe sobre o padrão mínimo de 

qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente 

da Federação, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar n
o
 101, 

de 4 de maio de 2000, assevera que: 

 

“II - liberação em tempo real: a 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 prejuízo do desempenho e da preservação 

das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno 

funcionamento”; 

 

Verificou-se que apenas 6 (seis) municípios cumprem tal dispositivo, quais sejam: 

Teresópolis, Queimados, Maricá, Mesquita, Nova Iguaçu e Campos dos Goytacazes, 

representando 28,57% da amostra. A mesma quantidade de municípios 6 (seis) disponibiliza 

as informações de 2 a 7 dias. Em contrapartida, 6 (seis) municípios disponibilizam as 

informações a partir de 61 dias ou mais, o que demonstra um grande atraso na veiculação das 

informações e um claro desrespeito aos preceitos normativos relacionados ao tema. 

Com relação às séries históricas, identificou-se que Maricá e São Gonçalo 

apresentam séries históricas de mais de 5 anos, o que representa apenas 9% dos municípios 

pesquisados. A maioria dos entes disponibiliza informações relativas a 2 e 3 anos anteriores, 

representando cerca de 38% e 33% dos municípios da amostra, respectivamente.  

Verifica-se, que no critério de Série Histórica e Frequência de Atualização os 

municípios fluminenses tiveram um desempenho razoável, obtendo a média 6,59 e elevando o 

índice na média geral de transparência verificada na pesquisa.  Entretanto, ainda precisam se 

atentar para a disponibilização em tempo real, bem como aumentar o período de 
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disponibilização de séries históricas, tendo em vista que estas permitem uma análise da 

evolução da transparência ao longo dos anos, de forma que, quanto maior as séries históricas, 

mais robustas serão as análises que a população poderá exercer com relação às informações 

financeiras e orçamentárias dos entes municipais.  

A partir da análise específica do parâmetro Usabilidade, constata-se que o item 

que apresentou a maior pontuação, entre os municípios, foi facilidade de navegação, 

sobretudo em razão da maioria dos sites possuírem toda a disposição de seu conteúdo em um 

único link e toda a informação de navegação estar indicada em HTML. Quanto à delimitação 

temporal das consultas, 38% dos sites apresenta a possibilidade de consultas mensais e anuais 

(ano acumulado) dos dados. Ainda neste quesito, 23% dos portais agem corretamente, isto é, 

dando usuários a possibilidades de consultas em diversas periodicidades (mensal, bimestral, 

trimestral, semestral e anual).  

Já a possibilidade de download foi o item do critério usabilidade que apresentou a 

pior avaliação, tendo em vista que 17 portais não fornecem ao usuário a possibilidade de 

baixar os dados nele contidos, representando 80% dos sítios eletrônicos pesquisados. O 

quesito interação também teve avaliações negativas, tendo em vista que 38% dos sites não 

fornecem nenhuma forma de interação com o visitante, ou seja, eles não possuem nenhum dos 

instrumentos como manual de navegação, glossário, perguntas frequentes e fale conosco via 

telefone e e-mail. Desta forma, verifica-se a necessidade dos municípios pesquisados 

avaliarem seu site quanto à usabilidade, sobretudo no que diz respeito aos itens mal avaliados 

mencionados acima. 

A partir da análise dos índices de Transparência dos Poderes Executivos 

Municipais, podemos realizar um comparativo com os índices obtidos pelo Governo Federal e 

Governos Estaduais, afim de obtermos melhores parâmetros de análise da divulgação de tais 

informações. 

De acordo com a Associação Contas Abertas, o Ranking da Transparência de 

2010, as notas referentes aos portais do Governo Federal e demais Estados são as seguintes: 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Índice de Transparência do Governo Federal e dos governos estaduais  

– Ano 2010  
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Podemos verificar que, no âmbito da transparência pública na Internet, o Governo 

Federal obteve o maior índice, chegando a nota 7,6, seguido dos Estados de São Paulo (7,0) e 

Pernambuco (6,9). O sítio do Governo Federal possui todas as fases da execução 

orçamentária, desde a aprovação do orçamento até o pagamento efetuado. Entretanto, as 

informações não estão agrupadas em um único lugar, encontram-se dispersas em diferentes 

consultas. Alguns dados constam apenas nos relatórios bimestrais da Lei de Responsabilidade 

Fiscal como, por exemplo, dotação inicial (orçamento aprovado, sem remanejamentos) e 

dotação autorizada (orçamento atualizado, incluindo créditos adicionais).  

Em relação ao índice no ano de 2012, a Associação Contas Abertas não divulgou 

um novo índice para o Governo Federal, mas acompanhou a desenvoltura dos sites no nível 

estadual, estabelecendo um novo Ranking: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5– Ranking do nível de Transparência dos Estados Brasileiros – Ano 2012 
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Fonte: Associação Contas Abertas – Índice de Transparência  

 

A partir da nova análise, concluiu-se que a transparência das contas públicas dos 

estados e do Distrito Federal aumentou nos últimos dois anos, segundo os critérios do Índice 

de Transparência. Em 2012, a nota média foi 5,74, contra 4,88 da primeira edição, em 2010. 

Na primeira edição, em 2010, 13 estados ficaram com notas inferiores a cinco. Porém, em 

2012 apenas oito portais de transparência estaduais “não passaram de ano”: Acre, Bahia, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Roraima e Sergipe. 

No nível municipal encontrado, verificamos que a média foi de 4,72, abaixo dos 

níveis federal e estadual. Nesta análise verificou-se que 13 portais, isso é, 61% dos portais 

“não passaram de ano”, obtendo notas inferiores a cinco. A média de conteúdo municipal foi 
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de 4,10, implicando que apenas 6 municípios tiveram nota superior a 50% neste quesito, 

revelando a real necessidade de se prestar mais informações significativas da atuação 

governamental.   

 

 

4.3 ANÁLISE DETALHADA DO NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DOS 

MUNICÍPIOS 

 

 

Na segunda fase, busca-se realizar um relatório direcionado aos entes, com 

observações relativas aos sites e com sugestões de melhoria para o acesso às informações 

governamentais. 

 

4.2.1 Análise do site do Município de Angra dos Reis – RJ 

 

O portal do Município obteve nota geral 4,98, obtendo a 9ª posição no ranking 

geral dos municípios. No que diz respeito ao parâmetro Conteúdo, o ente obteve a nota 4,48. 

Cumpriu integralmente as exigências, obtendo a pontuação máxima nos quesitos Execução 

Orçamentária, Fonte de Recursos e em relação aos Beneficiários dos Documentos. Ainda em 

relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação 

sobre Contratos, Convênios e Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

8,00, ou seja, cumpriu com 80% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 3 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de 2 a 7 dias. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Angra dos Reis alcançou a 

nota 5,22, que significou 470 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima.  O site deixa a 

desejar no quesito Interação, zerando a pontuação por não possuir Manual de Navegação, 

Glossário, Perguntas Freqüentes e Fale Conosco por E-mail e por Telefone. Não há 

possibilidade de download do banco de dados oferecidos pelo portal. O mesmo também não 

segue o modelo padrão de acesso dos portais de transparência. Ainda este âmbito, o sítio 

recebeu pontuação máxima no quesito Visualização do Conteúdo, Formato e por possuir 

Filtro específico para consultas. 
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4.2.2 Análise do site do Município de Barra Mansa – RJ 

 

O município de Barra Mansa obteve nota geral 3,81, obtendo a 16ª posição no 

ranking geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 

3,51, isto é recebeu 580 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). Apenas 

cumpriu integralmente as exigências, obtendo a pontuação máxima, no quesito Classificação 

Orçamentária Institucional. Ainda em relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por 

não fornecer nenhuma informação sobre Contratos, Convênios e Detalhamento de Pessoal e 

Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

4,00, ou seja, cumpriu com 40% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 3 últimos exercícios financeiros, porém atualiza 

suas informações em um período superior a 61 dias, o que diminuiu sua nota no quesito. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Barra Mansa alcançou a nota 

4,33, que significou 390 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site cumpre com 70% 

do quesito Interação, por não possuir Manual de Navegação, Glossário e Perguntas 

Freqüentes, mas fornecer o Fale Conosco por E-mail e por Telefone. Apenas existe a 

possibilidade de consultas mensais, o que também diminuiu a nota. Todas as consultas estão 

disponíveis para download. O mesmo também não segue o modelo padrão de acesso dos 

portais de transparência e não há Filtro específico para consultas. 

 

4.2.3 Análise do site do Município de Cabo Frio – RJ 

 

O portal do Município obteve nota geral 2,98, ocupando a 21ª  e última posição no 

ranking geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 

1,81, isto é, recebeu 300 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site 

traz algumas informações sobre a Execução Orçamentária, como os valores empenhados, 

liquidados e pagos, e alguns dados sobre o Documento de Empenho. Ainda em relação ao 

conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação sobre 

Contratos, Convênios, Fonte de Recursos, Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais e 

sobre a Receita. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

7,00, ou seja, cumpriu com 70% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 
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dados. O site possui informações sobre os 2 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de 2 a 7 dias. 

Quanto à usabilidade, o Município de Cabo Frio alcançou a nota 4,22, que 

significou 380 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site deixa a desejar no quesito 

Interação, apenas fornecendo Glossário, zerando a pontuação nos quesitos Manual de 

Navegação, Perguntas Freqüentes e Fale Conosco por E-mail e por Telefone. As consultas 

não estão disponíveis para download. O mesmo também não segue o modelo padrão de acesso 

dos portais de transparência e não há Filtro específico para consultas. 

 

4.2.4 Análise do site do Município de Campos dos Goytacazes – RJ 

 

Campos dos Goytacazes obteve nota geral 3,78, obtendo a 17ª posição no ranking 

geral dos municípios. No que diz respeito ao parâmetro Conteúdo, o ente obteve a nota 1,51, a 

menor nota em relação ao quesito dentro os sites analisados. Traz algumas informações sobre 

Receita, Documentos de Pagamentos e seus Beneficiários. Ainda em relação ao conteúdo, 

teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação sobre Classificação 

Orçamentária, Documento de Empenho, Procedimento Licitatório, Contratos, Convênios e 

Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

8,00, ou seja, cumpriu com 80% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 2 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de online a 24 horas. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Campos dos Goytacazes 

alcançou a nota 5,88, que significou 530 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima.  O site 

deixa a desejar no quesito Interação, zerando a pontuação por não possuir Manual de 

Navegação, Glossário, Perguntas Freqüentes e Fale Conosco por E-mail e por Telefone. No 

que tange à facilidade de navegação, o portal recebeu 420 dos 600 pontos máximos. Há 

possibilidade de download do banco de dados oferecidos pelo portal. O mesmo segue o 

modelo padrão de acesso dos portais de transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o 

sítio recebeu pontuação máxima no quesito Filtro específico para consultas. 

 

4.2.5 Análise do site do Município de Itaboraí – RJ 
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O portal do Município obteve nota geral 4,18, ocupando a 14ª posição no ranking 

geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 3,21, isto é, 

recebeu 530 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as 

informações completas sobre a Execução Orçamentária. Ainda em relação ao conteúdo, teve 

sua pontuação diminuída por não fornecer informações sobre Contratos, Convênios e 

Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

5,50, ou seja, cumpriu com 55% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 3 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de 16 a 30 dias. 

Quanto à usabilidade, o Município de Itaboraí alcançou a nota 5,66, que 

significou 510 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site deixa a desejar no quesito 

Interação, apenas fornecendo Fale Conosco via telefone, não franqueando à população as 

ferramentas Manual de Navegação, Glossário, Perguntas Freqüentes e Fale Conosco por E-

mail. As consultas não estão disponíveis para download. O mesmo também não segue o 

modelo padrão de acesso dos portais de transparência. Há filtro específico para consultas. 

 

4.2.6 Análise do site do Município de Macaé – RJ 

 

O município de Macaé obteve nota geral 3,90, obtendo a 15ª posição no ranking 

geral dos municípios. No que diz respeito ao parâmetro Conteúdo, o ente obteve a nota 3,12, 

representando 515 pontos dos 1650 possíveis na pontuação máxima proposta pela 

metodologia. Traz algumas informações sobre Execução e Classificação Orçamentária, 

Convênios, Fonte de Recursos e Receita. Ainda em relação ao conteúdo, teve sua pontuação 

diminuída por não fornecer nenhuma informação sobre Documento de Empenho, Documento 

de Pagamento, Beneficiários do Documento, Procedimento Licitatório, Contratos e 

Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

5,50, ou seja, cumpriu com 55% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 4 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de 31 a 60 dias. 

Já no que tange à usabilidade, o Município de Macaé alcançou a nota 5,00, que 

significou 450 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima O site cumpre com 70% do 

quesito Interação, por não possuir Manual de Navegação, Glossário e Perguntas Freqüentes, 
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mas fornecer o Fale Conosco por e-mail e por telefone. No que tange à facilidade de 

navegação, o portal recebeu 320 dos 600 pontos máximos. Há possibilidade de download do 

banco de dados oferecidos pelo portal. O mesmo não segue o modelo padrão de acesso dos 

portais de transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o sítio recebeu pontuação 

máxima no quesito Filtro específico para consultas. 

 

4.2.7 Análise do site do Município de Magé – RJ 

 

O portal do Município obteve nota geral 3,23, ocupando a 19ª posição no ranking 

geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 2,00, isto é, 

recebeu 330 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as 

informações completas sobre a Execução Orçamentária. Ainda em relação ao conteúdo, teve 

sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação sobre Fonte de Recursos, 

Documento de Empenho e de Pagamento, Beneficiários do Documento, Procedimento 

Licitatório, Contratos, Convênios e Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

3,00, ou seja, cumpriu com 30% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 2 últimos exercícios financeiros, porém atualiza 

suas informações em um período superior a 61 dias, o que diminuiu sua nota no quesito. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Magé alcançou a nota 5,55, 

que significou 500 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site no quesito Interação 

fornece as ferramentas Fale Conosco via telefone e email, não franqueando à população as 

ferramentas Manual de Navegação, Glossário, Perguntas Freqüentes. As consultas estão 

disponíveis para download. O mesmo também não segue o modelo padrão de acesso dos 

portais de transparência. Há filtro específico para consultas. 

 

4.2.8 Análise do site do Município de Maricá – RJ 

 

Maricá obteve nota geral 5,52, obtendo a 6ª posição no ranking geral dos 

municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 5,96, isto é recebeu 

810 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). Cumpriu integralmente as 

exigências, obtendo a pontuação máxima, nos quesitos Classificação Orçamentária 

Institucional, Receita, Documento de Empenho e Beneficiário do Documento. Ainda em 
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relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação 

sobre Convênios e Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, caracterizou-se por ser o 

único portal a receber nota 10,00, ou seja, cumpriu com 100% do necessário para um bom 

armazenamento e atualização dos dados. O site possui informações sobre os 5 últimos 

exercícios financeiros e atualiza os dados de online a 24 horas. 

Quanto à usabilidade, o Município de Maricá alcançou a nota 5,66, que significou 

510 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site cumpre com 100% do quesito 

Interação, possuindo Manual de Navegação, Glossário, Perguntas Freqüentes, Fale Conosco 

por E-mail e por Telefone. Todas as consultas estão disponíveis para download. O mesmo não 

segue o modelo padrão de acesso dos portais de transparência. Há filtro específico para 

consultas. 

 

4.2.9 Análise do site do Município de Mesquita – RJ 

 

O portal do Município obteve nota geral 5,96, obtendo a 5ª posição no ranking 

geral dos municípios. No que diz respeito ao parâmetro Conteúdo, o ente obteve a nota 4,48. 

Traz informações completas sobre Classificação Orçamentária Institucional e Funcional 

Programática, Fonte de Recursos e Documento de Empenho. Ainda em relação ao conteúdo, 

teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação sobre Contratos e 

Convênios. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

8,00, ou seja, cumpriu com 80% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 2 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de online a 24 horas. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Mesquita alcançou a nota 

5,22, que significou 570 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima.  O site deixa a desejar 

no quesito Interação, apenas apresentando Manual de Navegação e zerando a pontuação nos 

quesitos Glossário, Perguntas Freqüentes e Fale Conosco por E-mail e por Telefone. No que 

tange à facilidade de navegação, o portal recebeu 400 dos 600 pontos máximos. Não há 

possibilidade de download do banco de dados oferecidos pelo portal. O mesmo não segue o 

modelo padrão de acesso dos portais de transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o 

sítio eletrônico recebeu pontuação máxima no quesito Filtro específico para consultas. 
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4.2.10 Análise do site do Município de Nilópolis – RJ 

 

O município de Nilópolis obteve nota geral 5,25, ocupando a 8ª posição no 

ranking geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 

5,48, isto é, recebeu 905 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site 

traz as informações completas sobre a Classificação Orçamentária Institucional, Fonte de 

Recursos, Documento de Empenho e Beneficiário do Documento. Ainda em relação ao 

conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação sobre 

Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

3,00, ou seja, cumpriu com 30% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 2 últimos exercícios financeiros, porém atualiza 

suas informações em um período superior a 61 dias, o que diminuiu sua nota no quesito. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Nilópolis alcançou a nota 

5,33, que significou 480 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site deixa a desejar 

no quesito Interação, apenas apresentando Manual de Navegação e zerando a pontuação nos 

quesitos Glossário, Perguntas Freqüentes e Fale Conosco por E-mail e por Telefone. No que 

tange à facilidade de navegação, o portal recebeu 400 dos 600 pontos máximos. Não há 

possibilidade de download do banco de dados oferecidos pelo portal. O mesmo não segue o 

modelo padrão de acesso dos portais de transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o 

sítio eletrônico recebeu pontuação máxima no quesito Filtro específico para consultas. 

 

4.2.11 Análise do site do Município de Niterói – RJ 

 

O portal do Município obteve nota geral 4,94, ocupando a 10ª posição do ranking 

dos municípios analisados. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 4,60, 

isto é, recebeu 760 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as 

informações completas sobre a Classificação Orçamentária Institucional, Fonte de Recursos e 

Receita. Ainda em relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer 

nenhuma informação sobre Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

8,50, ou seja, cumpriu com 85% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 4 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de 2 a 7 dias. 
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Quanto à usabilidade, o Município de Niterói alcançou a nota 4,77, que significou 

380 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site deixa a desejar no quesito Interação, 

zerando a pontuação em todos os quesitos exigidos pela metodologia em questão. As 

consultas estão disponíveis para download. O mesmo também não segue o modelo padrão de 

acesso dos portais de transparência. Há filtro específico para consultas. 

 

4.2.12 Análise do site do Município de Nova Friburgo – RJ 

 

Nova Friburgo obteve nota geral 4,32, ocupando a 12ª posição no ranking geral 

dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 4,00, isto é, 

recebeu 660 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as 

informações completas sobre a Fonte de Recursos e fornece a lista completa dos beneficiários 

do documento. Ainda em relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer 

informações sobre Contratos, Convênios e Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

3,00, ou seja, cumpriu com 30% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 2 últimos exercícios financeiros, porém teve sua 

nota diminuídapor atualiza suas informações em um período superior a 61 dias. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Nova Friburgo alcançou a 

nota 5,22, que significou 510 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site deixa a 

desejar no quesito Interação, zerando a pontuação em todos os quesitos exigidos pela 

metodologia em questão. As consultas não estão disponíveis para download. As informações 

de navegação estão disponíveis em HTML. O mesmo também não segue o modelo padrão de 

acesso dos portais de transparência e não há filtro específico para consultas. 

 

4.2.13 Análise do site do Município de Nova Iguaçu – RJ 

 

O portal do Município obteve nota geral 4,29, ocupando a 13ª posição no ranking 

geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 3,87, isto é, 

recebeu 640 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as 

informações completas sobre a Fonte de Recursos e Documento de Empenho. Ainda em 

relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação 

sobre Contratos, Convênios e Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 
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Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

9,00, ou seja, cumpriu com 90% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 3 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de online a 24, obtendo nota máxima no quesito. 

Quanto à usabilidade, o Município de Nova Iguaçu alcançou a nota 4,00, que 

significou 360 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site deixa a desejar no quesito 

Interação, zerando a pontuação em todos os quesitos exigidos. No que tange à facilidade de 

navegação, o portal recebeu 300 dos 600 pontos máximos. Não há possibilidade de download 

do banco de dados oferecidos pelo portal. O mesmo não segue o modelo padrão de acesso dos 

portais de transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o sítio eletrônico recebeu 

pontuação máxima no quesito Filtro específico para consultas. 

 

4.2.14 Análise do site do Município de Petrópolis – RJ 

 

Petrópolis obteve nota geral 3,70, ocupando a 18ª posição no ranking dos 

municípios analisados. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 3,03, isto é, 

recebeu 500 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as 

informações completas sobre a Fonte de Recursos e Documento de Empenho. Ainda em 

relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação 

sobre Documento de Pagamento, Convênios e Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

4,00, ou seja, cumpriu com 40% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 3 últimos exercícios financeiros, porém perde 

pontuação por atualizar suas informações em um período superior a 61 dias, incompatível 

com a Lei nº. 131/09. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Petrópolis alcançou a nota 

4,88, que significou 440 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site à 70% do total de 

informações exigidas pelo quesito Interação, fornecendo apenas a ferramenta Fale Conosco 

através de email e telefone. As consultas estão disponíveis para download. O mesmo não 

segue o modelo padrão de acesso dos portais de transparência. Há filtro específico para 

consultas. 

 

4.2.15 Análise do site do Município de Queimados – RJ 
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O portal do Município obteve nota geral 6,18, ocupando a 3ª posição no ranking 

geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 5,63, isto é, 

recebeu 930 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as 

informações completas sobre a Classificação Orçamentária Institucional, Fonte de Recursos, 

Documento de Empenho, Beneficiário do Documento e Receita. Ainda em relação ao 

conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação sobre 

Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

9,00, ou seja, cumpriu com 90% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 3 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações dentro de 24 horas. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Queimados alcançou a nota 

6,55, que significou 590 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site apresenta Manual 

de Navegação e Fale Conosco por E-mail e Telefone. No que tange à facilidade de navegação, 

o portal recebeu 400 dos 600 pontos máximos. Não há possibilidade de download do banco de 

dados oferecidos pelo portal. O mesmo não segue o modelo padrão de acesso dos portais de 

transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o sítio eletrônico recebeu pontuação 

máxima no quesito Filtro específico para consultas. 

 

4.2.16 Análise do site do Município de Resende – RJ 

 

O portal do Município obteve nota geral 5,41, ocupando a 7ª posição no ranking 

geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 5,51, isto é, 

recebeu 910 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as 

informações completas sobre a Classificação Orçamentária Institucional, Fonte de Recursos, 

Documento de Empenho e Beneficiário do Documento. Ainda em relação ao conteúdo, teve 

sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação sobre Convênios e 

Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

5,00, ou seja, cumpriu com 50% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 2 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações no período de 8 a 15 dias. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Resende alcançou a nota 

5,33, que significou 480 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site apresenta Manual 
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de Navegação no quesito Interação. No que tange à facilidade de navegação, o portal recebeu 

400 dos 600 pontos máximos. Não há possibilidade de download do banco de dados 

oferecidos pelo portal. O mesmo não segue o modelo padrão de acesso dos portais de 

transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o sítio eletrônico recebeu pontuação 

máxima no quesito Filtro específico para consultas. 

 

4.2.17 Análise do site do Município de Rio das Ostras – RJ 

 

Rio das Ostras obteve nota geral 6,40, obtendo a 1ª posição no ranking geral dos 

municípios. No que diz respeito ao parâmetro Conteúdo, o ente obteve a nota 6,12. Traz 

informações completas sobre Classificação Orçamentária Institucional, Fonte de Recursos, 

Documento de Empenho e Beneficiário do pagamento. Vale ressaltar que Rio das Ostras foi o 

único município que forneceu informações acerca do Detalhamento de Pessoal e Encargos 

Sociais. Ainda em relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer 

nenhuma informação sobre Convênios. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

7,00, ou seja, cumpriu com 70% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 2 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de 2 a 7 dias. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Rio das Ostras alcançou a 

nota 6,77, que significou 610 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima, ou seja, a maior 

pontuação do parâmetro dentre os municípios pesquisados.  O site deixa a desejar no quesito 

Interação, apenas apresentando Manual de Navegação e zerando a pontuação nos quesitos 

Glossário, Perguntas Frequentes e Fale Conosco por E-mail e por Telefone. No que tange à 

facilidade de navegação, o portal recebeu 500 dos 600 pontos máximos. Não há possibilidade 

de download do banco de dados oferecidos pelo portal. O mesmo segue o modelo padrão de 

acesso dos portais de transparência – cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o sítio eletrônico 

recebeu pontuação máxima no quesito Filtro específico para consultas. 

 

4.2.18 Análise do site do Município de Rio de Janeiro – RJ 

 

A capital do Estado obteve nota geral 4,69, ocupando a 11ª posição no ranking 

geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 4,69, isto é, 

recebeu 700 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as 
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informações completas sobre a Classificação Orçamentária Institucional, Fonte de Recursos e 

Beneficiário do Documento. Ainda em relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por 

não fornecer nenhuma informação sobre Convênios e Detalhamento de Pessoal e Encargos 

Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 4,5, 

ou seja, cumpriu com 45% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 4 últimos exercícios financeiros, porém teve sua 

pontuação diminuída por atualizar suas informações em um período superior a 61 dias, 

zerando sua pontuação no quesito. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Rio de Janeiro alcançou a 

nota 5,55, que significou 500 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site apresenta 

Manual de Navegação, Glossário, Fale Conosco via email e telefone. No que tange à 

facilidade de navegação, o portal recebeu 400 dos 600 pontos máximos. Não há possibilidade 

de download do banco de dados oferecidos pelo portal. O mesmo não segue o modelo padrão 

de acesso dos portais de transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o sítio eletrônico 

recebeu pontuação máxima no quesito Filtro específico para consultas.  

 

4.2.19 Análise do site do Município de São Gonçalo – RJ 

 

O portal do Município obteve nota geral 6,38, obtendo a 2ª posição no ranking 

geral dos municípios. No que diz respeito ao parâmetro Conteúdo, o ente obteve a nota 6,51, a 

melhor nota entre os municípios escolhidos para o estudo. Traz informações completas sobre 

Classificação Orçamentária Institucional, Fonte de Recursos, Documento de Pagamento e 

Beneficiário do pagamento. Não fornece informações acerca do Detalhamento de Pessoal e 

Encargos Sociais.  

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

9,00, ou seja, cumpriu com 90% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 5 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de 2 a 7 dias. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de São Gonçalo alcançou a nota 

6,66, que significou 600 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima, ou seja, a maior 

pontuação do parâmetro dentre os municípios pesquisados.  O site deixa a desejar no quesito 

Interação, zerando a pontuação no quesito. No que tange à facilidade de navegação, o portal 

recebeu 400 dos 600 pontos máximos. Não há possibilidade de download do banco de dados 
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oferecidos pelo portal. O mesmo não segue o modelo padrão de acesso dos portais de 

transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o sítio eletrônico recebeu pontuação 

máxima no quesito Filtro específico para consultas. 

 

4.2.20 Análise do site do Município de Teresópolis – RJ 

 

Teresópolis obteve nota geral 6,18, ocupando a 3ª posição no ranking geral dos 

municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve a nota 5,63, isto é, recebeu 

930 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). O site traz as informações 

completas sobre a Classificação Orçamentária Institucional, Fonte de Recursos, Documento 

de Empenho, Beneficiário do Documento e Receita. Ainda em relação ao conteúdo, teve sua 

pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação sobre Detalhamento de Pessoal e 

Encargos Sociais. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 

9,00, ou seja, cumpriu com 90% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 3 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações dentro de 24 horas. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Teresópolis alcançou a nota 

6,55, que significou 590 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima. O site apresenta Manual 

de Navegação e Fale Conosco por E-mail e Telefone. No que tange à facilidade de navegação, 

o portal recebeu 400 dos 600 pontos máximos. Não há possibilidade de download do banco de 

dados oferecidos pelo portal. O mesmo não segue o modelo padrão de acesso dos portais de 

transparência.cidade.uf.gov.br. Ainda este âmbito, o sítio eletrônico recebeu pontuação 

máxima no quesito Filtro específico para consultas. Vale ressaltar que constatou-se que o site 

utilizado para divulgação das informações é igual ao do Município de Queimados, fazendo 

com que ambos divulguem os mesmos quesitos, obtendo notas similares. 

 

4.2.21 Análise do site do Município de Volta Redonda – RJ 

 

O portal do Município obteve nota geral 3,16, ocupando a 20ª e penúltima  

posição no ranking geral dos municípios. Quanto ao parâmetro Conteúdo, o município obteve 

a nota 2,60, isto é, recebeu 430 pontos dentre os 1650 pontos possíveis (pontuação máxima). 

O site traz informações sobre Fonte de Recursos e Beneficiário do Documento. Ainda em 

relação ao conteúdo, teve sua pontuação diminuída por não fornecer nenhuma informação 
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sobre Execução Orçamentária, Procedimento Licitatório, Contratos, Convênios e 

Detalhamento de Pessoal e Encargos Sociais e sobre a Receita. 

Quanto à Série Histórica e Frequência de Atualização, o portal recebeu a nota 8,5, 

ou seja, cumpriu com 85% do necessário para um bom armazenamento e atualização dos 

dados. O site possui informações sobre os 4 últimos exercícios financeiros e atualiza suas 

informações em um período de 2 a 7 dias. 

Por fim, no que tange à usabilidade, o Município de Volta Redonda alcançou a 

nota 3,00, que significou 270 pontos, dentre os 900 de pontuação máxima, a menor pontuação 

dentre os municípios analisados. O site deixa a desejar no quesito Interação, apenas 

fornecendo apenas Fale Conosco por E-mail e por Telefone. As consultas não estão 

disponíveis para download. O mesmo também não segue o modelo padrão de acesso dos 

portais de transparência e não há Filtro específico para consultas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A corrupção pode ser considerada como uma das principais mazelas da 

administração pública brasileira, gerando implicações no sistema democrático e no âmbito 

socioeconômico. Nesse sentido, é necessário analisar a eficácia dos mecanismos de controle 

da atividade administrativa, no sentido de assegurar uma boa prestação de serviços públicos 

aos cidadãos, fornecendo-lhes todo o suporte para o exercício de seu direito à cidadania plena.  

A partir do processo de redemocratização do país, novos mecanismos de 

participação popular na administração foram criados, oferecendo oportunidades ao cidadão de 

controlar a formação das políticas públicas que estão sendo desenhadas e implementadas, o 

que se mostra como uma forte alternativa de combate à corrupção.  

 Como formas de exercício do controle na gestão da coisa pública, existem 

mecanismos horizontais, isto é, as instâncias institucionalizadas, e os mecanismos verticais, 

pelos quais os cidadãos exercem a fiscalização na destinação e aplicação dos recursos 

públicos. Neste contexto, evidenciou-se a necessidade de se buscar alternativas para a 

ampliação do controle social, haja vista que a participação da sociedade é determinante para a 

definição de critérios e parâmetros orientadores da gestão pública. 

Nesse contexto, a transparência na gestão pública é tida como um amplo 

mecanismo de fortalecimento da democracia, tendo em vista que proporciona um canal de 

comunicação entre o governo e a sociedade. A transparência representa o conjunto de 

mecanismos instituídos por uma entidade para disponibilizar informações sobre o seu sistema 

de gestão a todos os interessados. 

Com o processo de globalização e a constante inovação das tecnologias de 

informação abriu-se a possibilidade do cidadão acompanhar os atos praticados pela 

administração. Os gestores públicos, que possuem o dever de prestar contas e de conferir a 

devida publicidade de seus atos, passaram a ser exigidos quanto à ampliação do acesso às 

informações, de forma simples, acessível, voltada para a o efetivo controle público. 

A LRF representou uma grande inovação no âmbito da administração dos 

recursos públicos, forçando os gestores a uma política de transparência e o de controle dos 

gastos públicos, no sentido de aplicá-los corretamente em benefício da sociedade sob pena de 

sofrer as sanções estabelecidas pela lei. 

A Lei Complementar n° 131/09 veio ao encontro à tendência de aumento da 

transparência na gestão pública brasileira, pois trouxe em seu bojo a obrigatoriedade de 
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divulgação de informações sobre a execução financeira e orçamentária da administração nos 

meios eletrônicos de acesso público, alcançando não só a União, mas também os Estados, 

Municípios e o Distrito Federal, em todas as esferas de Poder. 

A lei, que está na iminência do seu quarto aniversário de vigência, trouxe grande 

contribuição ao exigir também dos Municípios uma gestão transparente no que diz respeito às 

suas contas públicas. Nasceu a oportunidade para acadêmicos e cidadãos de investigar como 

anda a transparência na Internet em âmbito municipal, e esta importância se revela pelo fato 

de já existir maior atenção da mídia e da academia em relação à transparência a nível de 

União, Estados e suas capitais. 

Nesse contexto, procedemos a investigação do nível de transparência na Internet, 

dos municípios com mais de 100 mil habitantes do Rio de Janeiro, levando em consideração 

as informações sobre a execução financeira e orçamentária dos entes. A pesquisa envolveria 

26 municípios, de acordo com o censo do IBGE de 2010. 

A pesquisa inicialmente detectou que os municípios de Belford Roxo, Duque de 

Caxias e Itaguaí ignoram completamente a determinação da Lei de Transparência, não 

disponibilizando página de transparência na Internet. Esses municípios, caso denunciados, 

podem sofrer a pena prevista na legislação, isto é, poderão perder o direito de receber 

transferências voluntárias, comprometendo assim, as finanças e a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos.  

Os municípios de Araruama e São João de Meriti também foram excluídos da 

pesquisa, desta vez por não atenderem as diretrizes da Lei 131/09, objeto da presente 

pesquisa, atentando apenas aos norteamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00). 

A análise do nível de transparência levando em consideração a Lei de 2009 observa a 

disponibilização, em tempo real, de informações sobre a gestão financeira e orçamentária dos 

entes, não bastando apenas a disponibilização da Lei Orçamentária Anual ou Lei de Diretrizes 

Orçamentárias dos entes. 

A metodologia utilizada para aferir o nível de transparência dos portais foi 

elaborada por professores da Fundação Getúlio Vargas e é utilizada pela associação Contas 

Abertas, que faz a análise dos portais de transparência dos Estados brasileiros e estabelece um 

comparativo do desenvolvimento dos mesmos com o decorrer dos anos. Os parâmetros 

escolhidos para análise são o conteúdo do site, a série histórica e a frequência de atualização e 

por fim a usabilidade das páginas. 

Após a análise do nível de transparência dos municípios fluminenses com mais de 

100 mais de cem mil habitantes, estabelecemos um ranking da transparência a nível 
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municipal, estabelecendo os pontos fortes e fracos em uma análise pormenorizada de cada 

ente. A partir de tal investigação, verificamos que 61% dos municípios não obtiveram nota 

superior a 5,00, ou seja, metade da pontuação máxima estabelecida pela metodologia. A 

média geral dos municípios foi 4,72 (Conteúdo – 4,10, Série Histórica e Frequência de 

Atualização – 6,59 e Usabilidade 5,24). Observamos que os sítios eletrônicos precisam 

melhorar, sobretudo, em relação ao seu conteúdo (informações sobre receita e despesa) e 

quanto à usabilidade.  

Desta forma, a pesquisa trouxe um panorama da transparência na Internet, no 

âmbito do Poder Executivo, nos municípios mais populosos do Estado do Rio de Janeiro, sob 

o ponto de vista da obrigatoriedade da divulgação das informações financeiras e 

orçamentárias na Rede. Dentre estas informações, foram analisados 93 itens pertinentes ao 

tema, identificando os maiores defeitos dos portais no quesito transparência fiscal.    

Este panorama revelou que os municípios pesquisados ainda precisam melhorar o 

nível de transparência na Internet, alimentando os seus portais com informações sobre sua 

administração, detalhando orçamento, contratos, licitações, quadro de pessoal e respectiva 

remuneração, entre outros dados públicos. É importante ainda, que se faça atualização diária 

desses dados, de forma que a sociedade possa fazer o acompanhamento pari passu da gestão 

dos recursos públicos. Por fim, os municípios devem ainda trabalhar quanto à facilidade de 

navegação e interação desses portais, de forma que a informação esteja cada vez mais 

acessível aos olhos do cidadão. Vale ressaltar que os municípios excluídos da pesquisa 

possuem maior responsabilidade e urgência no sentido de criarem seus portais de 

transparência e disponibilizarem as informações de acordo com a Lei Complementar nº. 

131/09, sob pena de sofrerem as penalidades dispostas na referida legislação.  

Objetivou-se que, a partir da pesquisa, haja um estímulo à ampliação da 

transparência na gestão pública, proporcionando um fortalecimento do controle social, a partir 

da maior difusão de conhecimentos acerca do tema em comento.  

Na última década, várias iniciativas governamentais e legislativas proporcionaram 

um grande avanço no âmbito da transparência pública. No entanto, esta não terá eficácia plena 

enquanto a sociedade brasileira ainda não estiver preparada para o exercício da cidadania. 

Entende-se que a atual conjuntura brasileira ainda não possui capital social para a efetivação 

do controle social, tendo em vista que a grande parcela da população não é devidamente 

informada, e a parcela restante, isto é, aqueles que possuem um mínimo de informação, 

muitas vezes são acomodados quanto à fiscalização das atividades administrativas. 
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Desta forma, é importante que possamos buscar alternativas integradas pelas 

instituições governamentais e pela sociedade civil organizada, para que estes atuem 

concomitantemente no combate à corrupção, objetivando uma administração pública eficiente 

e eficaz, fomentando a participação dos cidadãos na defesa de seus interesses, garantidos 

constitucionalmente, com vistas a alcançar uma melhor distribuição de renda e o 

desenvolvimento socioeconômico do nosso país. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE OBTENÇÃO DO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA 

 

Rio de Janeiro 

Município: SÃO GONÇALO 

Site: 

http://186.215.208.120/pmsaogoncalo/websis/siapegov/portal/index.php?cliente=pmsaogonca

lo 

 

Índice de Transparência 

1. Conteúdo – Máximo de 1650 pontos 

Parâmetro Pontuação 

Máxima 

Pontuação Recebida 

1.1. Execução orçamentária 100 70 

Dotação Inicial 10 - 

Autorizado 20 20 

Empenhado 10 10 

Liquidado 10 10 

Pago 10 10 

Restos a pagar pagos 10  

Total desembolsado 20 20 

Restos a pagar a pagar 10  

1.2 Classificação Orçamentária 550 270 

1.2.1 Institucional 100 100 

Órgão  30 30 

Unidade Orçamentária 70 70 

1.2.2 Funcional Programática 100 60 

Função 10 10 

Subfunção 10 10 

Programa 20 20 

Ação 20 20 

Subtítulo 40 - 

1.2.3 Natureza da despesa 100 60 

http://186.215.208.120/pmsaogoncalo/websis/siapegov/portal/index.php?cliente=pmsaogoncalo
http://186.215.208.120/pmsaogoncalo/websis/siapegov/portal/index.php?cliente=pmsaogoncalo
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Categoria Econômica 10 10 

Grupo de Natureza da 

Despesa(GND) 

10 10 

Modalidade de Aplicação 20 20 

Elemento de Despesa 20 20 

Sub-elemento de Despesa 40 - 

1.2.4 Detalhamento de Pessoal e 

Encargos Sociais 

200 00 

Nome dos funcionários 20 - 

Servidor com/sem vínculo 40 - 

Cargo / função 20 - 

Salário 20 - 

Todas as informações vinculadas 100 - 

1.2.5 Fonte de Recursos 50 50 

1.3 Documento de empenho (Nota 

de Empenho) 

150 140 

Número da NE 10 10 

Data do empenho 10 - 

Unidade Gestora emitente 10 10 

Favorecido do empenho 10 10 

Valor do empenho  10 10 

Descrição do empenho 100 100 

1.4 Documento de Pagamento 

(Ordem Bancária) 

150 150 

Número 10 10 

Data 10 10 

Unidade Gestora Emitente 10 10 

Favorecido 10 10 

Valor 10 10 

Observação 100 100 

1.5 Beneficiário do Documento 

(pessoa física ou jurídica) 

100 100 
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Lista Completa 100 100 

Individual 30  

1.6. Informações agregadas 

(divulgação dos subitens 1.1 até 

1.5, exceto detalhamento de 

pessoal) 

100 100 

1.7 - Procedimento licitatório 

(divulgação) 

300 120 

1.7.1 Edital 100 10 

Íntegra 100 - 

Modalidade de licitação 10 10 

Data de realização 10 - 

Órgão / UO / UG licitante 20 - 

Número/ano do Edital 20 - 

Objeto 20 - 

1.7.2 Participantes 100 100 

Razão Social das empresas 20 20 

CNPJs 40 40 

Valores 40 40 

1.7.3 Contrato 100 00 

Unidade Gestora 10 - 

Razão Social da contratada 10 - 

Data de publicação 10 - 

Vigência 10 - 

Valor contratado 10 - 

Objeto 10 - 

Número do contrato 10 - 

Programa de Trabalho 10 - 

Natureza da despesa 10 - 

Empenho 10 - 
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1.8 - Convênios/Contratos de 

Repasses/Termos de Parceria 

100 45 

Número do convênio 05 05 

Concedente 05 05 

Responsável concedente 05 - 

Convenente 10 05 

Responsável convenente 10 - 

Data da celebração 05 - 

Data da publicação 05 - 

Vigência 05 - 

Objeto 10 10 

Justificativa 05 - 

Situação do convênio 

(adimplente/inadimplente/concluído) 

05 - 

Valor da transferência 10 10 

Valor da contrapartida 10 - 

Valor pactuado (valor total) 10 10 

1.9 – Receita (detalhamento e 

divulgação) 

100 80 

Órgão / Unidade Gestora 

(Arrecadadora) 

20 20 

Orgem da receita / Tipo de receita 20 20 

Previsão valor 20 20 

Lançamento valor 20 - 

Arrecadação valor 20 20 

TOTAL CONTEÚDO   1075 

 

 

2. Série Histórica e Frequência de Atualização – Máximo de 200 pontos 

 

Parâmetro Pontuação Máxima Pontuação Recebida 

2.1 Série Histórica 100 100 

05 ou mais anos 100 100 

4 anos 90 - 

3 anos 80 - 

2 anos 60 - 



 

 

86 

01 ano (em curso) 50 - 

2.2 Atualização (despesa) 100 80 

De online a 24 horas 100 - 

De 2 a 7 dias 80  80 

De 8 a 15 dias 40 - 

De 16 a 30 dias 30 - 

De 31 a 60 dias 20 - 

A partir de 61 dias 00 - 

TOTAL SÉRIE HISTÓRICA E 

FREQUENCIA DE 

ATUALIZAÇÃO 

 180 

 

3. Usabilidade – Máximo de 900 pontos 

 

3.1 Interação 100 00 

Manual de Navegação  10 - 

Glossário 10 - 

Perguntas frequentes 10 - 

Fale conosco – Email 30 - 

Fale conosco – Telefone 40 - 

3.2 Possibilidade de download 

(banco de dados) 

100 00 

Download em arquivo texto 

(conforme layout em anexo 

40 - 

Download Web Service (conforme 

layout em anexo 

60 - 

3.3 – Delimitação temporal das 

consultas 

100 100 

Ano (acumulado) 10 10 

Semestral 10 10 

Trimestral 10 10 

Bimensal 10 10 

Mensal (possibilidade de consultas 

mensais) 

60 60 

3.4 – Facilidade de navegação 600 400 

3.4.1 – Disposição do conteúdo 100 100 

Conteúdo concentra-se em um 

único site (sem link) 

100 100 

Conteúdo linkado e nominado na 

página principal (home) 

50 - 

3.4.2 – Visualização do conteúdo 200 100 

Toda a informação de navegação 

disponível é indicada em HTML 

100 100 

Todas as consultas disponíveis para 

download 

100 - 

Parte das consultas disponíveis para 

download 

30 - 

3.4.3 – Formato 100 100 

Consulta de conteúdo formatado 20 - 
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(planilhas/sequencias prontas) 

Consulta parcial de conteúdo a 

formatar (cruzamento de dados) 

50 - 

Consulta plena de conteúdo a 

formatar (cruzamento de dados) 

100 100 

3.4.4 – Acesso conforme o modelo 

http://transparencia.uf.gov.br ou 

http://transparencia.cidade.uf.gov.br 

100 00 

3.4.5 – Filtro específico nas 

consultas 

100 100 

TOTAL USABILIDADE  500 

 

CALCULO SÃO GONÇALO – RJ 

 

 

1075 + 180 + 600 = 1755 PONTOS --- MAXIMO 2750 

 

NOTA 0.638 

 

NOTA FINAL: 6,38 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://transparencia.cidade.uf.gov.br/
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APÊNDICE 2 
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TABELA : MUNICÍPIO: RIO DAS OSTRAS – RJ    POSIÇÃO NO RANKING:1ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 1010  

1.1  Execução Orçamentária 100  60  

1.2  Classificação Orçamentária 550  450  

1.3 Documento de empenho 150  150  

1.4 Documento de pagamento 150  10  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  100  

1.7 Procedimento licitatório 300  60  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 140  

2.1 Série Histórica 100  60  

2.2 Frequência de atualização 100  80  

3. Usabilidade 900 33% 610  

3.1 Interação 100  10  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  100  

3.4 Facilidade de navegação 600  500  

Total  2750 100% 1760 6,4 
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TABELA : MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO – RJ  POSIÇÃO NO RANKING: 2ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 1075  

1.1  Execução Orçamentária 100  70  

1.2  Classificação Orçamentária 550  270  

1.3 Documento de empenho 150  140  

1.4 Documento de pagamento 150  150  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  100  

1.7 Procedimento licitatório 300  120  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  45  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 180  

2.1 Série Histórica 100  100  

2.2 Frequência de atualização 100  80  

3. Usabilidade 900 33% 500  

3.1 Interação 100  00  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  100  

3.4 Facilidade de navegação 600  400  

Total  2750 100% 1755 6,38 
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TABELA : MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS– RJ   POSIÇÃO NO RANKING: 3ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 930  

1.1  Execução Orçamentária 100  60  

1.2  Classificação Orçamentária 550  240  

1.3 Documento de empenho 150  150  

1.4 Documento de pagamento 150  50  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  100  

1.7 Procedimento licitatório 300  110  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  20  

1.9 Receita 100  100  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 180  

2.1 Série Histórica 100  80  

2.2 Frequência de atualização 100  100  

3. Usabilidade 900 33% 590  

3.1 Interação 100  80  

3.2 Possibilidade de download 100  40  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  70  

3.4 Facilidade de navegação 600  400  

Total  2750 100% 1700 6,18 
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TABELA : MUNICÍPIO: QUEIMADOS – RJ   POSIÇÃO NO RANKING: 3ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 930  

1.1  Execução Orçamentária 100  60  

1.2  Classificação Orçamentária 550  240  

1.3 Documento de empenho 150  150  

1.4 Documento de pagamento 150  50  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  100  

1.7 Procedimento licitatório 300  110  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  20  

1.9 Receita 100  100  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 180  

2.1 Série Histórica 100  80  

2.2 Frequência de atualização 100  100  

3. Usabilidade 900 33% 590  

3.1 Interação 100  80  

3.2 Possibilidade de download 100  40  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  70  

3.4 Facilidade de navegação 600  400  

Total  2750 100% 1700 6,18 
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TABELA : MUNICÍPIO: MESQUITA – RJ  POSIÇÃO NO RANKING: 5ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 740  

1.1  Execução Orçamentária 100  100  

1.2  Classificação Orçamentária 550  230  

1.3 Documento de empenho 150  130  

1.4 Documento de pagamento 150  30  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  70  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 160  

2.1 Série Histórica 100  80  

2.2 Frequência de atualização 100  80  

3. Usabilidade 900 33% 470  

3.1 Interação 100  00  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  70  

3.4 Facilidade de navegação 600  400  

Total  2750 100% 1640 5,96 
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TABELA : MUNICÍPIO: MARICÁ – RJ  POSIÇÃO NO RANKING: 6ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 810  

1.1  Execução Orçamentária 100  50  

1.2  Classificação Orçamentária 550  260  

1.3 Documento de empenho 150  150  

1.4 Documento de pagamento 150  20  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  100  

1.7 Procedimento licitatório 300  30  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  100  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 200  

2.1 Série Histórica 100  100  

2.2 Frequência de atualização 100  100  

3. Usabilidade 900 33% 510  

3.1 Interação 100  100  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  10  

3.4 Facilidade de navegação 600  400  

Total  2750 100% 1520 5,52 
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TABELA : MUNICÍPIO: RESENDE– RJ   POSIÇÃO NO RANKING: 7ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 910  

1.1  Execução Orçamentária 100  80  

1.2  Classificação Orçamentária 550  250  

1.3 Documento de empenho 150  150  

1.4 Documento de pagamento 150  50  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  100  

1.7 Procedimento licitatório 300  100  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 100  

2.1 Série Histórica 100  60  

2.2 Frequência de atualização 100  40  

3. Usabilidade 900 33% 480  

3.1 Interação 100  10  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  70  

3.4 Facilidade de navegação 600  400  

Total  2750 100% 1490 5,41 
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TABELA : MUNICÍPIO: NILÓPOLIS– RJ   POSIÇÃO NO RANKING: 8ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 905  

1.1  Execução Orçamentária 100  40  

1.2  Classificação Orçamentária 550  220  

1.3 Documento de empenho 150  150  

1.4 Documento de pagamento 150  50  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  100  

1.7 Procedimento licitatório 300  100  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  65  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 60  

2.1 Série Histórica 100  60  

2.2 Frequência de atualização 100  00  

3. Usabilidade 900 33% 480  

3.1 Interação 100  10  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  70  

3.4 Facilidade de navegação 600  400  

Total  2750 100% 1445 5,25 
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TABELA : MUNICÍPIO: ANGRA DOS REIS – RJ  POSIÇÃO NO RANKING: 9ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 740  

1.1  Execução Orçamentária 100  100  

1.2  Classificação Orçamentária 550  230  

1.3 Documento de empenho 150  130  

1.4 Documento de pagamento 150  30  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  70  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 160  

2.1 Série Histórica 100  80  

2.2 Frequência de atualização 100  80  

3. Usabilidade 900 33% 470  

3.1 Interação 100  00  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  70  

3.4 Facilidade de navegação 600  400  

Total  2750 100% 1370 4,98 
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TABELA 1: MUNICÍPIO: NITERÓI – RJ             POSIÇÃO NO RANKING: 10ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 760  

1.1  Execução Orçamentária 100  50  

1.2  Classificação Orçamentária 550  190  

1.3 Documento de empenho 150  140  

1.4 Documento de pagamento 150  40  

1.5 Beneficiário do documento 100  30  

1.6 Informações agregadas 100  100  

1.7 Procedimento licitatório 300  70  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  40  

1.9 Receita 100  100  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 170  

2.1 Série Histórica 100  90  

2.2 Frequência de atualização 100  80  

3. Usabilidade 900 33% 430  

3.1 Interação 100  00  

3.2 Possibilidade de download 100  40  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  70  

3.4 Facilidade de navegação 600  320  

Total  2750 100% 1360 4,94 
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TABELA 1: MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO – RJ  POSIÇÃO NO RANKING: 11ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 700  

1.1  Execução Orçamentária 100  40  

1.2  Classificação Orçamentária 550  260  

1.3 Documento de empenho 150  00  

1.4 Documento de pagamento 150  40  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  200  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  60  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 90  

2.1 Série Histórica 100 90 90  

2.2 Frequência de atualização 100 00 00  

3. Usabilidade 900 33% 500  

3.1 Interação 100  90  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  10  

3.4 Facilidade de navegação 600  400  

Total  2750 100% 1290 4,69 
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TABELA : MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO  POSIÇÃO NO RANKING: 12ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 660  

1.1  Execução Orçamentária 100  90  

1.2  Classificação Orçamentária 550  160  

1.3 Documento de empenho 150  140  

1.4 Documento de pagamento 150  50  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  40  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 60  

2.1 Série Histórica 100  60  

2.2 Frequência de atualização 100  00  

3. Usabilidade 900 33% 470  

3.1 Interação 100  00  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  100  

3.4 Facilidade de navegação 600  370  

Total  2750 100% 1190 4,32 



 

 

101 

TABELA 1: MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU – RJ     POSIÇÃO NO RANKING: 13ª          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 640  

1.1  Execução Orçamentária 100  50  

1.2  Classificação Orçamentária 550  150  

1.3 Documento de empenho 150  150  

1.4 Documento de pagamento 150  50  

1.5 Beneficiário do documento 100  30  

1.6 Informações agregadas 100  100  

1.7 Procedimento licitatório 300  70  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  40  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 180  

2.1 Série Histórica 100  80  

2.2 Frequência de atualização 100  100  

3. Usabilidade 900 33% 360  

3.1 Interação 100  00  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  60  

3.4 Facilidade de navegação 600  360  

Total  2750 100% 1180 4,29 
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TABELA : MUNICÍPIO: ITABORAÍ - RJ  POSIÇÃO NO RANKING: 14ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 530  

1.1  Execução Orçamentária 100  100  

1.2  Classificação Orçamentária 550  120  

1.3 Documento de empenho 150  140  

1.4 Documento de pagamento 150  40  

1.5 Beneficiário do documento 100  30  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  20  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 110  

2.1 Série Histórica 100  80  

2.2 Frequência de atualização 100  30  

3. Usabilidade 900 33% 510  

3.1 Interação 100  40  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  100  

3.4 Facilidade de navegação 600  370  

Total  2750 100% 1150 4,18 
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TABELA : MUNICÍPIO: MACAÉ – RJ   POSIÇÃO NO RANKING: 15ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 515  

1.1  Execução Orçamentária 100  90  

1.2  Classificação Orçamentária 550  250  

1.3 Documento de empenho 150  00  

1.4 Documento de pagamento 150  00  

1.5 Beneficiário do documento 100  00  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  00  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  95  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 110  

2.1 Série Histórica 100  90  

2.2 Frequência de atualização 100  20  

3. Usabilidade 900 33% 450  

3.1 Interação 100  70  

3.2 Possibilidade de download 100  40  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  20  

3.4 Facilidade de navegação 600  320  

Total  2750 100% 1075 3,90 
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TABELA : MUNICÍPIO: BARRA MANSA  POSIÇÃO NO RANKING: 16ª 

 

 

 
Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 580  

1.1  Execução Orçamentária 100  90  

1.2  Classificação Orçamentária 550  190  

1.3 Documento de empenho 150  50  

1.4 Documento de pagamento 150  50  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  20  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 80  

2.1 Série Histórica 100  80  

2.2 Frequência de atualização 100  00  

3. Usabilidade 900 33% 390  

3.1 Interação 100  70  

3.2 Possibilidade de download 100  40  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  60  

3.4 Facilidade de navegação 600  220  

Total  2750 100% 1050 3,81 



 

 

105 

TABELA 1: MUNICÍPIO: CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ       POSIÇÃO NO RANKING: 17ª   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 250  

1.1  Execução Orçamentária 100  40  

1.2  Classificação Orçamentária 550  00  

1.3 Documento de empenho 150  00  

1.4 Documento de pagamento 150  50  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  00  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  60  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 160  

2.1 Série Histórica 100  60  

2.2 Frequência de atualização 100  100  

3. Usabilidade 900 33% 530  

3.1 Interação 100  00  

3.2 Possibilidade de download 100  40  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  70  

3.4 Facilidade de navegação 600  420  

Total  2750 100% 1040 3,78 
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TABELA : MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS - RJ             POSIÇÃO NO RANKING: 18ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 500  

1.1  Execução Orçamentária 100  30  

1.2  Classificação Orçamentária 550  120  

1.3 Documento de empenho 150  150  

1.4 Documento de pagamento 150  00  

1.5 Beneficiário do documento 100  30  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  190  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 80  

2.1 Série Histórica 100  80  

2.2 Frequência de atualização 100  00  

3. Usabilidade 900 33% 440  

3.1 Interação 100  70  

3.2 Possibilidade de download 100  40  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  60  

3.4 Facilidade de navegação 600  270  

Total  2750 100% 1020 3,70 
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TABELA : MUNICÍPIO: MAGÉ - RJ  POSIÇÃO NO RANKING: 19ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 330  

1.1  Execução Orçamentária 100  100  

1.2  Classificação Orçamentária 550  150  

1.3 Documento de empenho 150  00  

1.4 Documento de pagamento 150  00  

1.5 Beneficiário do documento 100  00  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  00  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  80  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 60  

2.1 Série Histórica 100  60  

2.2 Frequência de atualização 100  00  

3. Usabilidade 900 33% 500  

3.1 Interação 100  70  

3.2 Possibilidade de download 100  40  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  70  

3.4 Facilidade de navegação 600  320  

Total  2750 100% 890 3,23 
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TABELA : MUNICÍPIO: VOLTA REDONDA  POSIÇÃO NO RANKING: 20ª 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 430  

1.1  Execução Orçamentária 100  00  

1.2  Classificação Orçamentária 550  90  

1.3 Documento de empenho 150  130  

1.4 Documento de pagamento 150  50  

1.5 Beneficiário do documento 100  100  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  00  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  60  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 170  

2.1 Série Histórica 100  90  

2.2 Frequência de atualização 100  80  

3. Usabilidade 900 33% 270  

3.1 Interação 100  70  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  100  

3.4 Facilidade de navegação 600  100  

Total  2750 100% 870 3,16 
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TABELA : MUNICÍPIO: CABO FRIO – RJ   POSIÇÃO NO RANKING: 21ª  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Parâmetro  Pontuação 

Máxima 

Porcentagem  Pontuação 

Obtida 

Nota  

1.  Conteúdo 1650 60% 300  

1.1  Execução Orçamentária 100  40  

1.2  Classificação Orçamentária 550  30  

1.3 Documento de empenho 150  140  

1.4 Documento de pagamento 150  40  

1.5 Beneficiário do documento 100  30  

1.6 Informações agregadas 100  00  

1.7 Procedimento licitatório 300  20  

1.8 Convênios/Contratos de repasse/Termos 

de parceria 

100  00  

1.9 Receita 100  00  

2. Série Histórica e Frequência de 

Atualização 

200 7% 140  

2.1 Série Histórica 100  60  

2.2 Frequência de atualização 100  80  

3. Usabilidade 900 33% 380  

3.1 Interação 100  10  

3.2 Possibilidade de download 100  00  

3.3 Delimitação temporal das consultas 100  00  

3.4 Facilidade de navegação 600  370  

Total  2750 100% 820 2,98 


