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RESUMO 

Esse estudo analisou o conteúdo dos portais eletrônicos dos dez maiores municípios mineiros 

no período de 2010 a 2012, com o intuito de buscar os instrumentos de transparência previstos 

pelo artigo 48 da Lei 101 de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), assim como as inclusões feitas a ela pela Lei Complementar 131 de 2009. A LRF é 

apresentada como a referência legal quanto à divulgação dos instrumentos de transparência da 

gestão pública, que visam proporcionar uma maior participação popular quanto à apreciação 

das contas públicas. Além disso, a internet é um importante mecanismo que a população 

dispõe para ter acesso a informações relativas à gestão pública municipal, no caso do estudo 

em questão. O que se observou nos dados coletados é que houve à divulgação dos 

instrumentos dispostos na LRF publicada em 2000, por todos os municípios pesquisados, com 

exceção do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do estado. Quanto às inclusões feitas ao 

artigo 48 da LRF pela Lei Complementar 131 de 2009, ou não houve a divulgação dos 

instrumentos incluídos por essa lei, ou houve à divulgação por apenas uma parte dos 

municípios pesquisados, o que demonstra que os governos municipais ainda precisam buscar 

maneiras de integrar a população em suas gestões. 

 

Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal; instrumentos de transparência; contas 

públicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O Estado deve ser entendido como algo público, ou seja, pertence ao povo e não deve 

ser dominado por uma pessoa ou grupo de pessoas em detrimento da coletividade (GOMES 

FILHO, 2005; LIMA et al., 2004). Dessa forma, a partir do século XX, o entendimento da 

administração pública como gerencial passa a substituir a concepção de um Estado arbitrário, 

feito por poucos e para poucos, em que a participação pública era restrita apenas a alguns 

grupos (GOMES FILHO, 2002; MELO, PRIETO e ANDRADE, 2012; PAIVA e 

ZUCCOLOTTO, 2009). Assim, conforme Paiva e Zuccolotto (2009, p. 1) “nenhum indivíduo 

está acima da lei e as autoridades administrativas detêm o poder mediante regulamento legal, 

mas, simultaneamente, se submetem aos limites que condicionam a sua postura”. 

 Com o intuito de proporcionar uma maior participação popular no que se refere à 

apreciação das contas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF se apresenta como 

referência legal que norteia a divulgação dos instrumentos de gestão fiscal. Coelho, Cruz e 

Platt Neto (2011) afirmam que a LRF foi promulgada com o intuito de estabelecer normas de 

finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, em que o princípio de 

publicidade de informações é ressignificado e ganha um complemento: o princípio de 

transparência na divulgação dessas informações, inclusive em meios eletrônicos. 

 O objetivo geral desse estudo é a análise do conteúdo dos sites dos 10 maiores 

munícipios mineiros em termos populacionais, no período de 2010 a 2012. Buscou-se 

identificar se ocorre a utilização dos instrumentos que garantiriam a transparência da 

informação da gestão pública no período analisado, a partir de questões organizadas em um 

roteiro, que foram baseadas na Lei Complementar 101 de 2000 e no complemento feito pela 

Lei Complementar 131 de 2009. Dessa forma, as análises estão pautadas na divulgação dos 

instrumentos de transparência expressos pelo artigo 48 da LRF: “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” (BRASIL, 2013, p. 344). 

 O texto está subdividido em cinco seções. Além desta breve introdução, há o 

referencial teórico balizador do estudo, estruturado em quatro tópicos, que buscam descrever 

desde a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal até a internet como meio de 

divulgação das contas públicas. A terceira seção compreende a descrição dos procedimentos 

metodológicos adotados para a execução do trabalho, seguida pela seção de análise e 

discussão dos dados. Por fim, na última seção, são apresentadas as considerações finais sobre 

o trabalho, bem como sugestões para trabalhos posteriores, e as delimitações do estudo. Ao 

final, estão listadas as referências utilizadas na consecução do texto. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 Os dispositivos normativos brasileiros que versam sobre a publicidade e transparência 

das contas públicas começam com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (PAIVA E 

ZUCCOLOTTO, 2009). O artigo 37 da Constituição Federal define que a administração 

pública de qualquer um dos poderes da união, dos estados e dos municípios, está submetida 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O 

parágrafo 1º desse artigo constitucional afirma que 

 
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 

podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal 

de autoridades ou servidores públicos. 

 



 

 

 

Ainda para Paiva e Zuccolotto (2009), a importância dos dispostos sobre a 

transparência e a publicidade das contas públicas na Constituição de 1988 é que esta 

possibilitou a descentralização do Estado e estabeleceu os princípios que deveriam ser 

seguidos pela Administração Pública. Entre estes princípios destaca-se o da publicidade, a 

partir do qual o gestor público torna-se obrigado a divulgar todos os seus atos – é a primeira 

tentativa brasileira de implementação de uma política de transparência na gestão pública. 

(VALLE in PRÊMIO SERDEZELLO CORREA, 2001 apud PAIVA & ZUCCOLOTTO, p. 

1, 2009). 

 Marengo e Diehl (2011) por sua vez, afirmam que, desde a promulgação da 

Constituição de 1988 até a atualidade, houve uma evolução dos conceitos relacionados à 

necessidade de melhorar a gestão dos recursos públicos e a importância de um controle social 

mais efetivo na formulação de políticas e de ações da coisa pública. Com isso, o modo como 

deve ocorrer a divulgação de informações sobre a gestão pública de forma transparente foi se 

tornando uma questão central. 

 Tem-se, nesse cenário, a promulgação da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 

2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Essa lei surgiu como uma 

medida que visava o equilíbrio das contas públicas brasileiras, regulamentando e impondo 

limites para que os três níveis de governo (união, estados e municípios) passassem a ter uma 

ação planejada e transparente (BORGES et al., 2013). 

 Entende-se, dessa forma, que “a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu regras de 

controle de endividamento, com o intuito de limitar a ação estadual no campo fiscal” 

(BORGES et al., 2013, p. 4). Por isso a transparência é tomada como um dos princípios 

fundamentais da LRF, uma vez que essa lei prevê a adoção de medidas para que haja a efetiva 

aplicação e divulgação dos demonstrativos contábeis da gestão pública da união, dos estados e 

dos municípios para a sociedade (SOUZA et al., 2010). 

 O Art. 48, após definir os instrumentos da transparência, também estabelece que, para 

que esta seja assegurada, deverá haver: o incentivo à participação popular e a realização de 

audiências públicas para a elaboração e execução de planos orçamentários, como por 

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

e adoção de um sistema integrado de administração financeira e controle (BRASIL, 2013). 

Visa-se, dessa forma, não só a simples divulgação de informações, mas a plena participação 

social no acompanhamento da gestão pública dos estados, da união e dos municípios 

brasileiros. 

 Santos et al. (2012) afirmam que 

 
O artigo 48 da LRF define instrumentos de verificação do cumprimento das 

deliberações estabelecidas e destaca a transparência, enfatizando a gestão fiscal. 

Dessa forma, ampliou-se a noção de publicidade, dando novo enfoque à forma de 

divulgação dos atos administrativos. A transparência passou a funcionar como 

instrumento de controle mais detalhado, permitindo a compreensão dos fatos 

ocorridos na administração [...] (SANTOS, et. al., 2012, p. 3). 
 

 Assim, nota-se como o princípio da transparência é importante para que haja um 

efetivo controle da gestão pública. Como exposto, esse controle é resultado das 

transformações que o conceito de gestão pública sofreu ao longo dos anos, desde a publicação 

da Constituição Federal de 1988, passando pela Lei de Responsabilidade Fiscal entre outros 

dispositivos normativos que vieram complementá-las, que buscam assegurar não só a 

divulgação de informações, mas também almejam uma efetiva participação social na gestão 

pública. 



 

 

 

 

2.2 Estudos Correlatos sobre Transparência na Divulgação de Informações da Gestão 

Pública 

 Diversos autores têm abordado a questão da transparência na divulgação de 

informações relativas à gestão pública sob diferentes enfoques, tendo em comum a 

implantação da LRF. Souza et al. (2008), por exemplo, desenvolveram uma pesquisa que teve 

como objetivo a avaliação de municípios mineiros quanto ao uso da internet para 

evidenciação contábil das informações solicitadas pelo artigo 48 da LRF. Segundo eles, a 

LRF introduziu regras mais severas para a elaboração e a evidenciação de relatórios 

financeiros e a troca de informações entre as diferentes esferas de governo e a sociedade em 

geral. Eles apontam a divulgação de informações financeiras como fundamental para o 

cumprimento dos dispositivos da LRF, principalmente quanto ao que é estabelecido pelo 

artigo 48. 

 Souza et al. 2008 chegaram à conclusão de que havia uma subutilização da internet 

para a divulgação das contas públicas municipais, principalmente as de caráter financeiro. 

Eles também apontam como limitação da pesquisa realizada a não especificidade do ano ao 

qual se referem as informações coletadas e a não avaliação da qualidade dessas informações. 

 Resende et al. (2012), por sua vez, em trabalho mais recente, analisa, a partir de dados 

quantitativos, o nível de transparência eletrônica dos municípios mineiros localizados na 

mesorregião do Campo das Vertentes, a partir das determinações do artigo 48 da LRF. 

Segundos os autores, “um dos pontos fundamentais da relação de transparência dos governos 

é a utilização da internet como modo de prestar contas e esclarecimentos, aproximar os 

cidadãos das políticas públicas e ouvir sua opinião” (RESENDE et al., 2012, p. 2). 

 Os autores optam por analisar o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH como 

indicativo da preocupação ou não da população quanto à transparência da gestão pública e 

chegam à conclusão de que, quanto maior o IDH, maior a qualidade de vida da população o 

que reflete em uma “população mais instruída, crítica e argumentativa”. Em contrapartida, 

quanto menor o IDH, menor a qualidade de vida da população, o que faz com que esta não 

tenha “como preocupação precípua a transparência da gestão pública” (RESENDE et al., 

2012, p. 12). 

 Silva e Bonacim (2010) realizaram um estudo que teve por objetivo a verificação dos 

impactos da LRF nos municípios brasileiros a partir da visão de um contador público. Para 

tanto, partem da análise de um município específico, em que se objetivava a identificação das 

principais implicações da LRF no contexto da gestão pública nacional. Esses autores afirmam 

que, por ser possível verificar o caráter de disciplina fiscal da Lei,  

 
a LRF é considerada como um instrumento de gestão na administração pública, pois 

possibilitou uma série de mecanismos de controle interno financeiro pelo uso de 

relatórios voltados para o usuário externo e na melhoria do emprego dos recursos 

públicos por meio das penalidades impostas ao município e aos limites para os 

gastos (SILVA E BONACIM, 2010, p. 148). 

 

Como principal contribuição da LRF, os autores apontam o caráter punitivo dessa, 

“que impõe penalidades aos responsáveis e aos órgãos públicos, desde que haja seu 

descumprimento” (SILVA E BONACIM, 2010, p. 163). Salientam também a restrição do 

trabalho, dado que eles partem de dados de apenas um município e da perspectiva de apenas 

um contador, o que inviabiliza generalizações. 

 Lima et al. (2004) têm como objetivo principal a demonstração de como o conceito de 

accountability contribui com modelos de prestação de contas mais compreensíveis para 

qualquer usuário da informação, propondo um modo de prestar contas para o município de 



 

 

 

Camaragibe, em Pernambuco. Esses autores apontam que com a LRF “ocorreu uma mudança 

institucional e cultural no trato com o dinheiro público” (LIMA et al., 2004). Evidenciam que 

somente a criação de mecanismos de controles burocráticos não são suficientes para que 

ocorra de fato a responsabilização dos gestores públicos quanto à divulgação dos gastos, o que 

torna o conceito de accountability importante, pois “seu objetivo refere-se à necessidade de 

transparência e ao cumprimento da responsabilidade da organização de prestar contas perante 

os diversos setores que têm interesses legítimos” (LIMA et al., 2004, s/p). 

 Por fim, esses autores chegam à conclusão de que a LRF possibilitou uma reflexão 

sobre os problemas do sistema de informações do Setor Público, que, segundo eles “ainda é 

gerador de demonstrativos pobres, inadequados e desatualizados, servindo apenas para 

cumprir aspectos legais” (LIMA et al., 2004, s/p.). 

 

2.3 O papel da internet como meio de divulgação consubstanciado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

 As tecnologias da informação e da comunicação - TIC tiveram um crescimento 

acelerado, permitindo a atribuição de estereótipos e rótulos sociais como, por exemplo, a 

caracterização genérica da sociedade da informação. Esse crescimento acelerado foi 

possibilitado, dentre outros fatores, pela rede mundial de computadores, a internet, meio que 

facilita e agiliza a troca de informações entre usuários da rede, independente de sua 

localização. 

 Quanto ao uso das TIC pelo setor governamental, Pinho (2008) afirma que elas 

 
têm se espraiado pelo setor governamental por meio do que se chama e-gov ou 

governo eletrônico, representado pela informatização de suas atividades internas e 

pela comunicação com o público externo: cidadãos, fornecedores, empresas, ou 

outros setores do governo e da sociedade. Uma forma central dessa informatização 

tem sido a construção de portais governamentais, por intermédio dos quais os 

governos mostram sua identidade, seus propósitos, suas realizações, possibilitam a 

concentração e disponibilização de serviços e informações, o que facilita a 

realização de negócios e o acesso à identificação das necessidades dos cidadãos 

(PINHO, 2008, p. 473). 
 

 Para que a plena participação cidadã se efetive e para que as informações divulgadas 

sejam acessíveis a toda a população, é necessário discutir os meios de divulgação dessas 

informações. Entende-se que apenas o uso das novas tecnologias não garante que as 

necessidades informacionais sejam supridas, mesmo porque a simples disponibilização de 

dados públicos aos usuários não agrega valor, o que pode, por sua vez, gerar desinformação. 

Então, “a transparência fiscal insere-se neste cenário como instrumento de valor estratégico na 

promoção de políticas públicas eficientes e eficazes para o atendimento das necessidades 

coletivas” (PAIVA & ZUCCOLOTTO, 2009, p. 4). 

 Pode-se depreender que “a internet é uma rede mundial de computadores, 

compreendida como uma teia de informações que atinge considerável parcela da humanidade, 

com o papel preponderante de meio de propagação de informação e conhecimento de diversas 

áreas.” (OLIVEIRA E MARTINEZ, 2007, p. 98). Dessa forma, a internet pode ser 

considerada uma ferramenta importante na divulgação de informações sobre a gestão pública, 

o que é disposto pela Lei 101/2000 e pela Lei 131/2009, que prevê a ampla divulgação dessas 

informações, inclusive em meio eletrônico.  

 Portanto, entender o alcance desse meio de comunicação para efetivar a transparência 

da gestão pública brasileira é importante, principalmente quando se tem como foco a LRF em 

seu artigo 48. Este artigo versa sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações em 

meio eletrônico, direcionando o que o gestor público deve apresentar como forma de 

demonstração das contas públicas para a população. Assim, fica disposto no art. 48 que 



 

 

 

 
são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 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 (BRASIL, 2000). 

 

 Segundo Souza et al. (2008) a internet é utilizada como uma ferramenta capaz de 

aumentar a transparência das informações a respeito da gestão pública. É também entendida 

como um “meio de fortalecimento das relações entre o governo e o cidadão [...]” (PLATT 

NETO et al., 2007, p. 89), o que justifica as proposições da LRF quanto ao uso de meios 

eletrônicos para divulgação das contas públicas, dado que o cidadão, por meio das 

informações disponibilizadas em meio eletrônico, teria mais comodidade e facilidade para o 

acesso às informações sobre a gestão pública. Marengo e Diehl (2011) afirmam que 

 
O uso da Internet propiciou aos governos a oportunidade singular de abertura dos 

meios de relacionamento com a sociedade, acarretando a criação de novos serviços, 

promovendo a participação mais efetiva do cidadão na administração pública, seja 

por meio de críticas, seja de sugestões (MARENGO E DIEHL, 2011, p. 125). 

 

Apesar das capacidades e potencialidades oferecidas pelo advento tecnológico, esse 

não garante, por si só, que a accountability seja de fato alcançada nos portais eletrônicos 

governamentais, como aponta Pinho (2008). O autor, citando Castells (2003), afirma que os 

governos acabam utilizando a internet apenas como um quadro de avisos, o que não efetiva o 

princípio de transparência. 

 A esse respeito, Souza et al. (2010) afirmam que  

 
a transparência buscada pela LRF tem por objetivo permitir à sociedade conhecer e 

compreender as contas públicas. Assim, não basta a simples divulgação de dados. 

Essa transparência buscada pela lei não deve ser confundida com mera divulgação 

de informações. É preciso que essas informações sejam compreendidas pela 

sociedade e, portanto, devem ser disponibilizadas em linguagem clara, objetiva, sem 

maiores dificuldades (SOUZA et al., 2010, p. 82). 

 

Assim, não basta apenas divulgar dados sobre a gestão pública. É imperativo que as 

informações sejam inteligíveis e relevantes para todos os interessados nela, principalmente os 

cidadãos, independentemente se esses tenham ou não uma formação que possibilite ou facilite 

a leitura do que é divulgado nos portais eletrônicos sobre as contas e gastos públicos. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo, quanto aos objetivos, pode ser classificado como uma pesquisa 

descritiva, em que foram utilizadas técnicas padronizadas para a coleta de dados, como a 

observação e o formulário, por exemplo (PESSOA, 2007). No caso desse trabalho, foi 

utilizado um roteiro elaborado pelo autor, com base nos instrumentos de transparência 

dispostos no artigo 48 da LRF. As questões do roteiro foram elaboradas a partir do texto legal, 

em que o que aparece em forma de afirmação, foi transformado em questão. Por exemplo, no 

inciso 1º da LRF (BRASIL, 2000), com alteração pela Lei Complementar nº 131/2009, 

aparece que a transparência será assegurada também, a partir do “incentivo à participação 

popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão 

dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos”. A questão elaborada pelo autor 

questiona se “Há a divulgação, no portal eletrônico do município, das datas das audiências 

públicas quadrimestrais para avaliação das metas ficais?”. 



 

 

 

Quanto à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois é um 

estudo com base em dados secundários coletados na internet, que serão analisados a fim de 

observar se o que está disposto no artigo 48 da LRF pode ser encontrado nos sites dos dez 

maiores municípios do estado de Minas Gerais. 

 Os procedimentos técnicos adotados para a coleta e análise de dados foram uma 

pesquisa bibliográfica, em livros e periódicos, sobre o tema do trabalho, e um levantamento 

de dados junto ao Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2013), quanto ao 

aspecto populacional dos municípios mineiros. Segundo o Censo Demográfico de 2010 do 

IBGE, Minas Gerais é o segundo maior estado brasileiro, com 19,6 milhões de habitantes. A 

seleção dos dez maiores municípios mineiros ocorreu pela quantidade de dados a serem 

coletados e analisados, conforme o roteiro norteador do estudo. Esses dez municípios 

correspondem a aproximadamente 27,5% da população total do estado, segundo dados 

disponibilizados pelo site do IBGE (2013) e pelo Portal do Governo de Minas.  

 

Quadro 1 - Dez maiores municípios mineiros em 2013 por número de habitantes 
Belo Horizonte 

2.375.151 

Montes Claros 

361.915 

Uberlândia 

604.013 

Ribeirão das Neves 

296.317 

Contagem 

603.442 

Uberaba 

295.988 

Juiz de Fora 

516.247 

Governador Valadares 

263.689 

Betim 

378.089 

Ipatinga 

239.468 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013). 

 

 A escolha pelos dez maiores municípios mineiros em termos populacionais também 

ocorreu pelo que está disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 73-B dessa lei faz 

referência e estabelece prazos para que os instrumentos de transparência dispostos no artigo 

48 da LRF sejam disponibilizados para os cidadãos.  

 
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. (BRASIL, 2000) 
 

Assim, como todos os municípios selecionados possuem mais de 100 mil habitantes, 

isso possibilitou que, nas análises, quando os instrumentos de transparência não fossem 

encontrados nos portais dos municípios, se pudesse afirmar que houve prejuízo quanto ao 

aspecto transparência. 

Após a seleção dos municípios, foi elaborado um roteiro norteador para que se 

procedesse ao levantamento das informações sobre os municípios mineiros quanto aos 

instrumentos de transparência dispostos no artigo 48 da LRF: planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; prestações de contas e o respectivo parecer prévio; Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório da Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos (BRASIL, 2013). 

Evidencia-se que as perguntas foram baseadas na própria lei e foram divididas em dois 

grupos. O primeiro grupo, apresentado no Quadro 2, diz respeito à divulgação das 

informações referentes à execução orçamentária e financeira, abrangendo informações 

relativas à dotação dos municípios e aos seus gastos. 



 

 

 

Quadro 2 – Divulgação da execução orçamentária e financeira 
 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

1 
Ocorre a divulgação do Plano Plurianual (PPA), em suas versões completa e simplificada, no portal eletrônico 

do município? 

2 
Ocorre a divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), em suas versões completa e simplificada, pelo 

portal eletrônico do município? 

3 
Ocorre a divulgação da Lei Orçamentária Anual (LOA), em suas versões completa e simplificada, pelo portal 

eletrônico do município? 

4 
Ocorre a divulgação da Prestação de Contas, em suas versões completa e simplificada, pelo portal eletrônico 

do município? 

5 

 

Ocorre a divulgação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), em suas versões 

completa e simplificada, pelo portal eletrônico do município? 

6 
Ocorre a divulgação dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), em suas versões completa e simplificada, pelo 

portal eletrônico do município? 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do art. 48 da LRF. 
 

O segundo grupo, apresentado no Quadro 3, corresponde ao parecer prévio do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) e as inclusões feitas pela Lei Complementar 131 de 

2009. Essa lei acrescenta à Lei Complementar 101 de 2000 a obrigatoriedade da 

disponibilização, em tempo real, de informações detalhadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, relativas à responsabilidade na gestão fiscal (BRASIL, 2009).  

 

Quadro 3 – Parecer Prévio do TCE e inclusões da Lei Complementar 131/2009 

 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

7 
Há a divulgação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado (TCE) referente às prestações de Contas 

do chefe executivo municipal, no portal eletrônico do município? 

8 
Há a divulgação, no portal eletrônico do município, das datas das audiências públicas quadrimestrais para 

avaliação das metas ficais? 

9 
O município divulga em seu portal eletrônico as apresentações das audiências públicas quadrimestrais, para 

avaliação das metas fiscais e execução orçamentária e financeira? 

10 
O município incentiva, em seu portal eletrônico, a Participação Popular durante o processo de elaboração do 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual? 

11 
O município divulga informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em seu portal 

eletrônico? 

12 O município adota ao sistema integrado de administração financeira e controle? 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do art. 48 da LRF. 

 

Posteriormente à elaboração do roteiro, passou-se ao levantamento dos endereços 

eletrônicos das prefeituras dos municípios mineiros incluídos na amostra de pesquisa, a partir 

do site de busca Google. Essa seguida passou-se a coleta dos dados referentes ao roteiro, 

sobre cada município em seus respectivos portais. Essa etapa do estudo ocorreu durante os 

meses de outubro e novembro de 2013. Buscou-se, nessa fase, verificar se os instrumentos de 

transparência da gestão fiscal dispostos no roteiro elaborado a partir do artigo 48 da LRF 

foram divulgados nos sites dos dez maiores municípios mineiros no período de 2010 a 2012. 

Com isso, intentou-se verificar se a divulgação das informações que a lei determina de fato 

ocorrem, por meio da atribuição aos quesitos do roteiro de uma resposta afirmativa (Sim) 

quando a informação foi apresentada nos sites dos municípios, e negativa (Não) quando as 

informações não foram encontradas. 

Em seguida, utilizou-se o software Microsoft Excel para análise e tabulação dos dados, 

com a consequente elaboração de gráficos com as informações coletadas. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 



 

 

 

Quanto à apresentação das respostas do roteiro elaborado a partir dos instrumentos de 

transparência dispostos no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, optou-se pela síntese 

dos dados em dois gráficos, devido a algumas semelhanças obtidas com as respostas, de 

acordo com a divisão das questões feita no roteiro. 

Na Figura 1, aparecem sintetizadas as respostas relativas ao Quadro 2, onde as 

questões dizem respeito à divulgação das demonstrações, planos e leis que tem como 

propósito apresentar onde e como os recursos dos municípios estão alocados. Como obteve-se 

a totalidade de respostas positivas nesse bloco de perguntas, pode-se considerar que os 

municípios conseguiram satisfazer o que é requisitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal em 

seu artigo 48, quanto à divulgação dos instrumentos de execução orçamentaria e financeira. 

Figura 1: Divulgação da Execução Orçamentária e Financeira 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

O que se constata com a análise da Figura 1 é que as versões simplificadas e completas 

do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da  Lei Orçamentária Anual, assim 

como os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e os Relatórios de Gestão Fiscal 

foram amplamente divulgadas nos sites de todos os municípios analisados no período de 2010 

a 2012. É interessante perceber que essa primeira parte diz respeito ao que foi publicado 

originalmente no artigo 48 da LRF, em 2000, antes da publicação da Lei Complementar 131 

de 2009, que veio incluir os aspectos relativos à disponibilização da informação de forma 

atualizada e pormenorizada sobre a gestão fiscal dos municípios. 

A Figura 2 apresenta em cada um dos três anos analisados um percentual de resposta 

negativa superior a 50%. Considerando que a resposta negativa indica que o município não 

está cumprindo com o disposto na LRF, entende-se que a transparência está prejudicada, 

principalmente no que concerne ao incentivo à participação popular, conforme é acrescentado 

ao artigo 48 da LRF pela Lei Complementar 131/2009. 

 

Figura 2 – Divulgação do Parecer Prévio do TCE e Inclusões da Lei 131/2009 



 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Aprofundando o demonstrado na Figura 2, constata-se que a Questão 7, referente à 

divulgação do Parecer Prévio do TCE; a Questão 8, relativa à divulgação das datas das 

audiências públicas para avaliação das metas fiscais, via internet em tempo hábil; e a Questão 

10, que versa sobre o incentivo à participação popular, via internet, no processo de elaboração 

do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, apresentaram 

respostas negativas em todos os anos analisados, conforme pode ser observado na Tabela 1, 

utilizada para uma melhor elucidação do leitor quanto as informações que constam na Figura 

2. 

Tabela 1 – Quantificação das respostas encontradas relativas à Figura 2 

Questão SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

7 0 10 0 10 0 10 0% 100%

8 0 10 0 10 0 10 0% 100%

9 5 5 7 3 7 3 63,33% 36,66%

10 0 10 0 10 0 10 0% 100%

11 10 0 10 0 10 0 100% 0%

12 10 0 10 0 10 0 100% 0%

2010 2011 2012 total

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 Ao se analisar a Tabela 1, com relação à Questão 7, não foi possível localizar, no 

período pesquisado, o instrumento legal requisitado pelo artigo 48 da LRF nos portais de 

transparência dos municípios. A divulgação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do 

estado aparece prevista também no artigo 31 da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 

Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 

Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de 

Contas dos Municípios, onde houver. 



 

 

 

§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 

Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços 

dos membros da Câmara Municipal. 

§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à 

disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá 

questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

(BRASIL, 1988). 

 

A partir do exposto, é possível afirmar que a não localização dos pareceres dos 

Tribunais de Contas dos estados pode ter ocorrido graças ao disposto no parágrafo 3º, que diz 

que a obrigatoriedade da divulgação cessa em sessenta dias. Além disso, vale ressaltar que o 

parecer prévio do TCE prevalecerá quando a Câmara Municipal aprová-lo, ou seja, a lei prevê 

que há a possibilidade de rejeição desse parecer, o que também pode justificar a não 

localização desses pareceres nos portais eletrônicos dos municípios.  

Quanto à Questão 9, existe a divulgação das apresentações, por meio de slides, com 

mais de 60% de respostas afirmativas nos sites dos municípios pesquisados. Entretanto, não 

foi possível verificar se houve o atendimento do disposto na questão 8, que almejava verificar 

se a divulgação prévia das datas em que as audiências públicas quadrimestrais para avaliação 

das metas fiscais ocorreram. Essa afirmação é possível porque foi realizada a tentativa de se 

localizar as notícias sobre a ocorrência dessas audiências pelos ícones de busca dos sites dos 

municípios, e essas notícias não foram localizadas. 

A não observância ao instrumento de incentivo à participação popular, intento da 

Questão 10, constatada na totalidade dos municípios pesquisados, ocorreu devido ao fato de 

que não foi possível localizar nos portais nenhum meio que pudesse se configurar como forma 

de estímulo ao cidadão quanto à participação nos “processos de elaboração e discussão dos 

planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos”, conforme inciso I, do parágrafo único, 

do artigo 48 da LRF (BRASIL, 2000). Não foi encontrada nenhuma notícia específica à 

publicação do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) nos portais dos municípios. A relevância da presença dessas 

notícias é que elas poderiam gerar interesse para que o cidadão, ao acessar o portal de seu 

município, percebesse que algo relacionado a esses instrumentos estava disponível para seu 

conhecimento. 

A divulgação pormenorizada sobre a execução orçamentária e financeira, em resposta 

à Questão 11 ocorreu em todos os municípios pesquisados, já que os instrumentos foram 

encontrados à disposição do cidadão em suas formas analíticas, com uma visão específica, e 

sintética, o que possibilita uma visão geral, sobre as contas dos municípios. 

A Questão 12 buscou verificar se o sistema integrado de administração financeira e 

controle, definido pelo site do Tesouro Nacional como “um instrumento moderno e eficaz no 

controle e acompanhamento dos gastos públicos”, era adotado pelos municípios pesquisados. 

A importância desse instrumento é que, segundo o artigo 48-A, após a modificação trazida 

pela Lei Complementar 131/2009, esse sistema deve possibilitar ao cidadão o acesso a 

informações 

 
I – quanto à despesa: 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;  

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades 

gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (BRASIL, 2000). 

 



 

 

 

 Verificou-se que esse sistema teve adoção total dos municípios, pois foi possível 

localizar nos sites o requisitado pelo artigo 48-A. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, com as adições feitas pela Lei 

Complementar 131 de 2009, teve como objetivo o estabelecimento de limites e metas para a 

gestão pública quanto aos seus gastos, com a responsabilização de seus agentes. A partir da 

análise dos sites dos 10 maiores munícipios mineiros em termos populacionais no período de 

2010 a 2012, esse trabalho buscou identificar se ocorre a utilização dos instrumentos que 

garantiriam a transparência da informação da gestão pública no período pesquisado. 

As análises empreendidas encontram-se pautadas na divulgação dos instrumentos de 

transparência expressos pelo artigo 48 da LRF: “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” (BRASIL, 2013, p. 344). 

 Os resultados demonstraram que, de forma geral, os municípios atendem ao disposto 

pelo artigo 48, uma vez que houve a divulgação da maioria dos instrumentos nele elencados. 

Salienta-se que não houve a divulgação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado 

quanto à prestação de contas em nenhum dos municípios pesquisados. Além disso, também 

não foram divulgados, por nenhum dos municípios, os instrumentos de incentivo à 

participação popular e de divulgação das datas das audiências públicas quadrimestrais para 

avaliação das metas fiscais e execução orçamentária financeira. Quanto às apresentações das 

audiências quadrimestrais, essas foram divulgadas em aproximadamente 63% dos municípios. 

Tais fatores demonstram que ainda há uma dificuldade, por parte dos municípios 

pesquisados, em atender às inclusões feitas na LRF pela Lei Complementar 131 de 2009, uma 

vez que o que é disposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, foi atendido por todos 

os municípios, nos três anos analisados, com exceção do Parecer Prévio do TCE sobre as 

prestações de contas dos prefeitos. Através das análises e discussões, percebeu-se que tal 

dificuldade pode ocorrer devido ao período que tal parecer deve ficar a disposição de qualquer 

contribuinte, que é de sessenta dias, preceitua a Constituição Federal de 1988. Outro fator que 

pode ter corroborado para a não apresentação desses pareceres, é a possibilidade deles não 

serem aceitos pela Câmara dos municípios. 

A não divulgação dos instrumentos relativos às inclusões feitas pela Lei 

Complementar 131 de 2009 no inciso I do parágrafo único da LRF, quanto ao incentivo à 

participação popular durante a elaboração de planos, lei de diretrizes e orçamentos para o 

município e a divulgação das datas das audiências para discussão do elaborado, podem ter 

ocorrido pela ausência de circulação de notícias nos portais eletrônicos dos municípios que 

pudessem gerar o interesse do cidadão em participar desses processos. Pode-se considerar 

como fator de limitação na localização das datas das audiências, o fato de que o PPA, a LDO 

e a LOA devem ser concluídas até 31 de agosto, conforme o artigo 35 da Constituição 

Federal. Há a possibilidade também de as datas não terem sido encontradas, porque muitas 

vezes elas são fixadas apenas nos murais informativos das câmaras municipais. 

Além disso, como mencionado no Referencial Teórico, o estudo de certa forma 

demonstra que a internet por si só não garante a transparência na divulgação de informações 

sobre a gestão pública. É necessário um esforço do governo não só em disponibilizar as 

informações, mas também em incentivar a participação popular nesse processo, que é o que 

ainda não ocorre. 

 Objetivou-se, inicialmente, contrapor as informações coletadas nos sites dos dez 

maiores municípios mineiros com o Índice de Transparência (IT), disponibilizado pela 



 

 

 

Associação Contas Abertas em um site próprio. Isso não ocorreu porque o IT traz a análise 

dos portais dos estados brasileiros e, para fazer a análise dos municípios, seria preciso mudar 

os critérios de análise adotados para busca nos sites municipais. Além disso, o índice tem 

como objetivo a avaliação do grau e do conteúdo das informações disponibilizadas pelos 

portais eletrônicos dos municípios quanto aos gastos da administração pública. Assim, 

evidencia-se que o estudo possui limitações quanto à análise da qualidade das informações 

que foram divulgadas pelos municípios, uma vez que seu foco foi o de constatar se havia ou 

não a divulgação dos instrumentos requisitados pelo artigo 48 da LRF. Ressalta-se, entretanto, 

que a principal limitação do estudo é a impossibilidade de generalização dos achados, em 

virtude da amostra reduzida. 

 Assim, como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se o uso do IT para a 

análise qualitativa das informações sobre a gestão pública. Também poderia ser utilizada uma 

amostra por regiões do estado de Minas Gerais, o que possibilitaria uma visão ampliada não 

somente do cumprimento da legislação, mas também da qualidade do que é divulgado por 

diferentes municípios, possibilitando um mapeamento da transparência em Minas Gerais. 

Outra possibilidade seria a ampliação da amostra, bem como a replicação do estudo em outros 

estados, com a utilização de ferramentas estatísticas mais aprofundadas para análise dos 

dados. 
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