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RESUMO

Mflo s· fi 1.0 ' tr sp r~,n,iR .. c t p' r, s~ ma difi-j -, .
completa, pois transparência não é apenas a mera divulgação das informações, mas uma
combinação entre informações completas, tempestivas e compreensíveis. Sendo assim, este
trabalho olyetiva a e1." i i ~~ão do fftU <le trans 1A·Leia das c útHças do ''Iui
Fluminense, de forma abrangente. Ou seja, de um lado, as informações geradas pelos
municípios, através da análise dos relatórios da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal,
e ~ t f'ro tI t o 'í "': 1 ~ ~ I t io ~c!"\ . li
Do outro lado, a utilização destas informações pelos usuários. Para alcançar tal objetivo, a
pesquisa foi realizada em duas etapas, sendo a primeira, a análise das infonnaçõcs fornecidas
fJ -"tos 1IH,Hlicfp~osc pe o . -'f~btfl·t -teCon1··s -o ~(.00 ·do • 10 1~jat1 ,ii'O - '} ~, ~- . J. s g !da
etapa, uma pesquisa de campo realizada com cidadãos. Os dados levantados foram tratados
tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. O resultado mostrou que os.

relutância em responderem aos questionamentos, e apesar de afrrmarem compreender as
informações dos relatórios de gestão fiscal, identificou-se contradições nas respostas,
ú1Qstri!r8r l-SO, j.,'ú{, li ·zCS, telgos no ass ~nt{).

Palavras-chave: Transparência. Relatórios de Gestão Fiscal. Compreensibilidade. Contas

úblicas.
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece as normas gerais de finanças

púbHcas se'n~1n r 'aLi I J. 1r~':.nfv j. de gflV ~rn{): F~d .r f~ R,1· iu J c Mun· j t R
considerada um código de conduta para os administradores públicos de todo o país. É,

t )vst90 ( os ,!fSQS ;'f rcos f~ TI r . ). s __ 1 S C

precisas para a gestão da receita e da despesa pública, bem como do endividamento e gestão
do patrhnônin púhf;(~n (R A, fI #~ s, .).

A lei consagra a transparência da gestão através da obrigatoriedade da publicação de

rel tó tOS c e ' tivo" d e~ec ção çat t~ à :'Q--·c de

utilização dos recursos que ela coloca à disposição dos governantes. Sendo assim, este
traba o t, c mo o d ,to o o -,} 6 _a ,~_.posabi i ,Ft. (, _) os

municípios do Sul Fluminense.

O Tribu aI de Contas do Estado do ·0 de Janeiro (TCERJ) é a orga -zaç-o

responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos prefeitos e

presiden s de c ....m r s dos 91 municípios tluminens ,8, Port fitO) cab ao TCERJ fisc 'lizar os

gestores quanto à apresentação dos relatórios exigidos pela LRF.

Contudo, a simples ap sentação do relatório não sign ·fica que o mes o possui

qualidade na infonnação, ou seja, que atende à transparência exigida pela Lei. Sendo assim,

surg -.o probl, a d .sta p···.squist:: as p~ ,fi .it . d " -NO sul flu i - i de

Responsabilidade Fiscal?

O o jctivo de'tc t a o ) au de t t" ê c·a das co -,('ru, Ú lic' "t do

Sul Fluminense, de fonna abrangente a Ou seja, de um lado, as informações geradas pelos
• r a "d' t· ri 1 11 a d f R J a aJa..1 na 1mun Clpl . ~ a,trav.s a anil. e os rc,atonos . J ,-4 - IJ n. a J ,ua "" ,tJ. c ~

especificamente, Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido de Execução Orçamentária.

çt tro t do, a t f'tiz ç~o des s i for s
região sul fluminense, através da análise dos relatórios da LRF - Lei de Responsabilidade

"

Fiscal Pa.T( fca te r tal ohi' ,tivo foram 1.rr. ca os o. t J jn1.~sobi A,ivos . ~Jfi ,flS: j n afj ,r. r~ . J ~ w ~

os municípios que compõem a região sul fluminense, bem como os que têm obrigatoriedade

e n ela r o 1 tó 10 a I.-iRF o q e o i aç-Wc o~ \un ·e' i

sobre os relatórios da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, especificament~ Relatório de

.1 ório ~, uç- co o~
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entrega dos relatórios ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ); analisar a divulgação dos

retatc'ftOS t' ai e das prcfcitut"as dos rnuniç{pÍQs (1aregião sul flurninensc"

A sociedade está a cada dia mais ciente dos seus direitos e responsabilidades. Tendo o

dirci1.() . hcr so c a. l ..t~HY.a -() os recursos a~lC ela cnl()c? a di. osiçã() d()s g()V man1c. ~

com a responsabilidade de atuar também como fiscal da aplicabilidade desses recursos. Diante

e e ud se j ~tifica, ab rda te a de i e . ve a {cicd de Ct}l

geral, ao identificar o grau de transparência da divulgação dos relatórios de gestão dos

refi rios r ursos.

Este trabalho tem por base o projeto de extensão Estudo Sobre as Políticas de

Transparência dos Relatórios da Lei de esponsabilidade Fiscal - LRF dos Municípios do

Estado do Rio de Janeiro, da qual a autora é bolsista, este projeto de extensão além de servir

como base para o pr sente trab lho~tam ém im Isionou uma pesquisa mais profund c rca

do tema analisado que é apresentada neste trabalho.
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2. c

. pOR abi j (L F)

A Lei Complementar n o 101, de 4 de maio de 2000, também conhecida como LRF,

visa regulamentar a Constituição Fed ral, na parte da Tributação e do Orçamento (Titulo VI),

cujo Capítulo II estabelece as normas gerais de finanças públicas a serem observadas pelos

trJ\.sn'veis de governo: Feder I.,Estdu 1e Municip L Tr ta-se d um có igo de cond t a

os administradores públicos de todo o país.

O principal objetivo da Le- de o sabilidade Fiscal é esta lecer no as de

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (LRF, 2000). Tal

responsabilidade "p ,ssu - ,a ,ão pl '. s in. ri ·0· ,

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas", descrita no parágrafo }O

do a tigo 1<) da fc ida L,eL

A LRF é tão significativa, que para muitos estudiosos "foi um dos pilares que segurou
o Brasil no .umulto da crise CCflnô, ico-fi a rcelra d() scg Indo scmcs Te d 200"

(TEIXEIRA, 2010).

Um <tos pontos fu ~ At ntais da L F c.ons gt4 a tran p t'ên -ia a ge. tão, através da
obrigatoriedade da publicação de relatórios e demonstrativos de execução orçamentária. Desta
forma, o ge. tor ares nta à s·ncicdadc a t .ili7. çã( d{). rccur. os lC la C()J a.' dis osição

dos govemanteslo

'} i (2000) afi

é a obrigatoriedade da transparência do planejamento e da execução da gestão fiscal" ~

Portanto., os g stor -,S d -·V -·m .laborar -, dar a . so p' blico ao....r, at I rios, d.. fi rma,

atendendo ao artigo 48 da referida Lei, que trata da transparência da Gestão Fiscal:
São instrumentos de transp rêneia 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 E ecução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
de doeu to.~.

A transparência na gestão pública vai além de atender a legislação~ atende a um

princípio con itucion I, at .nd "tam 'm, aos s ias da i ·dad ',. rtanto,
"violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A
desatenção ao pri ípio imp ica o n a não apenas a um p~cifico
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mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do
pri ..rp·o - r gidQ, por' ue r esc: ta i surgência contra lodo o sistema
subversão aos seus valores fundamentais (...)" (MELLO, 1986, p.230).

o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, tratado no artigo 52 da LRF, bem

como no parágrafo 3° do art.. 165 da Con tituição Federal, abrange todos os Poderes e o

Ministério Público, é composto de:
I -- balanço orçamentário, que e&pecifica~ por categoria econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a
previsão atualizada;
b) d 'pesas por gr de natureza, d"s<.,;';minando a d tação para o e..ercicio,
a despesa liquidada e o saldo;
11 - demonstrativos da execução das:
a) recei 3Ss por c~te ork'\ econômica e fonte5 especifir~ndo a pre 'isão inicial,
a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a
realizada no exercício e a previsão a realizar;
h) d~.spesa~,por cJiteeona ec.onômica e grnpo de nRtureza da despesa,
discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada
e Jiquidada, no bimestre e no exercício;
c) despes s, por cão e sub .
§ lo Os valores referentes ao refmanciamento da dívida mobiliária constarão
destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com
~morti7~ção Ô~ dfvin~.
§ 20 O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às
sanções previstas no § 20 do art 51.

Toma-se necessário que o gestor público não se limite as receitas e despesas, e

divlllguc também o balanço o çamentário1 algtlns d monst ativos adicionais.
Atendendo ao art. 53 da LRF, os municípios devem elaborar os seguintes

demonstrativos acompanharão o Relatório Resumido:

1 - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso TVdo
art. 20, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final
do exercício;
II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50;
111- resultados nominal e primário;
IV -- despesas com juros, na forma do inciso TT do art. 40;
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os
valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.
§ 10 O relatório referente ao último mme 'tre do e erc' cio 'erá acompanhado
também de demonstrativos:

1- do atendimento do disposto no inciso UI do art. 167 da Constituição,
COnfOfJne o § 30 do art. 32;

11- das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e
próprio dos servidores públicos;

111- da var1aç' fi patrim niHl, evidenciandil a alienaç o clt; ativos e a
aplicação dos recursos dela decorrentes.
§ 20 Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:

I - da limitação de mp ho;
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II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à
sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de
fiscaH~~çãoe (~ohnlnça.

O Relatório de Gestão Fiscal de que trata o art. 55 da LRF, contém:

I - comp tivo c m os li "tes quo tratau Le- Com I tar!r dos
seguintes montantes: a) despesa total com pessoal, distinguindo a com
inativos e pensionistaC); b) dívidas consolidada e mobiliária; c) concessão de
el1TRntlRs; li) operaçhs de crédito, inclusive por RntecipaçJln de re{,R.it~;e)
despesas de que trata o inciso II do art. 40;
11- indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado
qu..'l1quer dos limites;
III - demonstrativos, no último quadrimestre: a) do montante das
disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; b) da inscrição em
Restos a Pagar, das de pesas: 1) Hquidadaí); 2) e penhadas e não liquidadas,
inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 11 do art. 41; 3)
empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da
disponibilidade d caixa; 4) não inscritac; por falta de disponibiHdad de
caixa e cujos empenhos foram cancelados; c) do cumprimento do disposto
n inui o 11 e na alínea b do in i o IV do art. 38.

,
E facultado aos municípios, conforme artigo 63 da LRF, com população inferior a

cinqüenta mil habitantes optar por divulgar semestralm nte o Relatório d.eGestão Fiscal e os

demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Como parte das exigAncias da LRF, está o cumprimvnto dos prazos, tanto de

publicação quanto de entrega dos relatórios ao Tribunal de Contas. O quadro I, abaixo, mostra

os p azOs c a reI' tó i .

QUADRO 1 -Periodicidade e Prazos

Prazos de Entrega ao TCE-
Relatórios Periodicidade Prazos de Publ icação RJ

Relatório de Gestão Fiscal Quadrimestral ou Semestral até o dia 15 do mês
(Município com menos de 50 30 dias após o final do seguinte ao do prazo fmal(RGF) mil habitantes - opcional) quadrimestre/semestre da publicação

Resumido da até o dia 15 do mêsRelatório Bimestral todos 30 dias após o final do seguinte ao do prazo finalExecução Orçamentária para os
Municfpios Bimestre da publicação(RREO)

Fonte: TCERJ

Para Nascimento e Debus (s.d.) a correta e eficiente utilização dos recursos públicos

se traduz na r""sil''lns2'hiHdadc fiscal, fl'~dcrá trazer beneficios sociais para a {lt'1pulação.

Contudo, a elaboração dos relatórios exigidos pela LRF é, apenas, parte do que se

espera de urna ges ão p' bti"a efici ·nt . A tra l. rt t ta da (tv tgação de relatórios,

forma compreensfvel por parte da sociedade em geral. Tal divulgação deve atender a um

conceito amplo de transparência.
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Para tomar possível a determinação da existência ou não de transparência no Sul

Flumin ·n_ . '. p ·ci o compr ·_.nd·r . forma abrang .nt . o qu_. significa a transparA,ncia.

Para Da Conceição (2010):

" trallsparência é tratada na LRF como pri cípio da gestão fiscal
responsável e, como tal, pressupõe a publicidade e a compreensibilidade das
infonnações, já que a mera divulgação sem tomar o conteúdo compreensfve1
para a sociedade não é transparência~como também não o é a informação
compreensível sem a necessária divulgação~"

Platt Neto (2004) entende que a transparência pressupõe três dimensões: a publicidade,

a compr ..nsibilidad. .a utilidad ,para d . : - , .

Ainda, segundo Da Conceição (2010):

"[ ...]Para tomar•.se útil, a informação precisa ser compreendida e assimilada, o que
n(!m ~mp ·contec em ãre· ·d ~elevo i· (;.(mplt!xiut de técniça [ ...]0 e. ercicio ()
controle social precisa ser valorizado pela sociedade e ser objeto de interesse pelos
cidadãos. Ambos os requisitos - compreensibiJidade e motivação - parecem estar
ausentes em boa medida no contexto atual, comprometendo a extensão e efetividade
do control social."

Medeiros & Pereira (2003) afirmam "que nem mesmo as camadas mais abastadas, da

so~te1 e) llOS .e 1 c t ·i n ·nto sul1'"\.. ·t te t c J f.. ·n j' a tnáquina úbHca e t lU! o

menos as sistemáticas de elaboração e execução orçamentárias". Sendo assim, o conceito de
transparênc· a não é atendido em SUl. plenitude.

Portanto, atender à transparência significa, também, atender aos usuários das

infort et 1 'eus dive rolO" inter ,coufo te Pl+ATI Nct ,el ai ( 007), afi.tna t :

"[ ...] percebe-se a diversidade e a amplitude de interesses dos mais variados
usuários, diante das informações da contabilidade púbJica. Todavia, para tais
i ler 'ses scrcn atendidos, o' tbuos c inforn1: 'õcs n :cidos d..:vcm cs r
revestidos de características como confiabilidade, tempestividade e comparabilídade.
Adicionalmente, para uma compreensão adequada, as contas públicas deveriam estar
cxprc~sas em lin uag m ·cc,~sivct f f), US l rios, na condição 'receptor S f

comunicação. "

Para ser possível detenninar o grau de transparência das contas públicas é preciso

além da análise das informações divulgadas e geradas pelos municípios, verificar o grau d

comp nsão dos usuários a ql . tais infonnações se d ,stinam.
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3.mTODOf~OGI D F:SQlJISA

A pesquisa exploratória visa aprimorar ide ias ou a descoberta de intuições (GIL, 1996,

p.45) .. O que se procura é rn maior conhecimento do assunto, tomando o c1aro (Raupp e

Beuren, 2006). Para Severino (2007, p.122), a pesquisa bibliográfica é aquela que se utiliza

"de dados ou de categorias t óricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente

registrados. Os textos tomam-se fontes dos temas a serem pesquisados" .. A pesquisa

documental para Gil (1996, p.51)'. ·m .lhant... à b-bliográfica. O pres ·nte estudo

exploratório, também, é tanto pesquisa bibliográfica, quanto documental, pois analisa os

relatórios public o 10'1 . te p_

Quanto à abordagem do problema, neste trabalho ela é quantitativa e qualitativa, pois

utiliza da quantificaçã.o tanto n . mod 1id~ . de coleta d infonntlçõc. ~assim c o an li a f

interação de certas variáveis (RICHARDSON, 1999).

nto â d r nitaçã o niv fSO, t1í i1- 1; região "1 t FI Ui if ns i(l -i tit1 ~ i o

Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro (CIDE, 2012).

s m lnicfpios d regi-o ~uI Flumincn. -' ~.ud os for m o. que {lOS. u m mais d·

50.000 habitantes. Desta forma, a amostra da pesquisa é composta pelos municípios de Angra

dos Re· ., ,o p. a,r, eJe e, {' e ç.ae Vo t l) d .

Foram analisadas as relações entre os relatórios gerados e os prazos e números de

relatórios qu· foram e- tfi ·gu,s ao TCE-RJ, tais dado foram ob ervados com bas· em

informações presentes no sítio do TCE-RJ, referentes aos exercícios de 2012~ todos os

quadrimestres, e no ano de 20] 3, o primeiro e o se undo uadrimestre.

A análise, também, ocorreu nos sítios dos respectivos município~ sendo estes

avaliados do ponto de vista da transparência das informações referentes ao ano de 2012. O

critério de pontuação foi de 01 a 05, sendo 01 para a informação inexistente; a nota 02 para a

existência da informação, mas de forma insuficiente; as notas 03 e O avaliavam a informação

parcialmente completa; a nota 05 para a informação completa.

Para m ,lhor análi. ,da tra parA,nc-a, foram f<. liz das dt~asp . qui as junto a usuári

das informações divulgadas pelos municípios. Uma pesquisa foi realizada através da

lic ç o e I tOt áfio r fc" .r ~ F I FI i "I, P" 10 e

Volta Redonda, essa pesquisa ocorreu no período de 13/11/2013 à 29/1 ]/2013- A segunda

pcsqui. foi rcaJiz da tra lés da apli (.ção de outro 1 estio ário a o. I. ~ ~. dic(. .0. c

associações que atuam na região Sul Fluminense, a aplicação do que tionário ocorreu entre

20/11/2013 até {)1/12/2013.
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Cabe ressaltar que a presente pesquisa foi realizada em dois aspectos: o da publicidade

e o da compreensibilidade d s infonnações~ Portanto, foi analisado prim ,iro a origem das

informações das contas públicas e depois a compreensibilidade pelos usuários destas
info ações~

. , .
fi ICI 10. o C~-

Na primeira etapa do trabalho foram analisadas do ponto de vista da transparência as

infortnaç-OOs do sítio do 'rCE- - J dos sítios dos r s ...tivos tnunicipioS4

Com as informações fornecidas pelo TCE-RJ foi possível realizar planilhas para

risuaH7.ar c analisar a relação de relatórios entre ucs c "'ompara.r a data em que a entrega

ocorreu e o prazo estabelecido pelo TCE-RJ.

Atéttl dis~o, t tu (t fo at · li ~ it fi ç cs P C"ct t tO "f tio" do

municípios. Informações essas sobre o relatório da LRF, informações orçamentárias e

informações adicionais. Foram analisados tam ',m o ac, so às informações ,alguma

características dos sítios.

Estas análises foram realizadas no período entre todo o e ercfcio de 2012 e no

exercício de 2013 no 10e 2 o quadrimestres.

A análise do município de Angra dos Reis identificou que o acesso aos relatórios se

mostrou fácil, pois estava presente na página inicial da prefeitura, já o tamanho da fonte dos

links de acesso a informação desejada, poderiam ser maiores e isoladas do jornal da cidade.

Com relação à divulgação dos relatórios de gestão fiscal, tal município não divulgou o

relatório refi ,nt ao 3° quad imestr " contudo _'L. tavam d,ntro do prazo ,sta ,lecido nos

demais. Em relação às informações do sítio referentes a 2013, todos os relatórios foram

divul 4 os cutnprin tU o p P v·sto~

Quanto à entrega do relatório ao TCE-RJ, houve atraso de alta relevância em boa parte

do 2° c no 3° quadrimcstrc ambém, porém o município ntrcgo] todo~os relatórios devjdos.

Em relação às infonnações de execução orçamentária, ficou pendente apenas o referente ao

último bimestre de 2012.

No período de janeiro a início de novembro de 2013 o município de Angra dos Reis

entregou t(",dosos relatórios do 1o c 20 quadrimcstrcs (.o TCE- J, c todos lcs foram cntrcgll S
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o município de Angra foi o único dos pesquisados que divulgou informações

iciot i5 atra vé do rqui vo Au i"ncia PúbJic" ~ Dctnot. t ãt c v liação do

Cumprimento das Metas Fiscais no 30 quadrimestre de 2012 e em 2013 no )0 e 20

d · •qua ,nme .•.Te.

Quanto ao município de Barra do Piraí, o acesso às informações é difícil, pois não

n m .t1ctattta .la o f. S8unto~ Inforn1 ão cont ~ov , is o runinl o do

relatório diz corresponder ao bimestre e no arquivo consta quadrimestre. O município

de ruJg lU t O~ o. ,cfatório~ .. ~O fi cal rcf."'rcntc t:0 ano de 2 12 c . I di 19 ão orrcu

dentro do prazo estabelecido.

Q l nto à n r ga d reI 6.· TCE-RJ, I ve · t o a . ~t 30 .•0

atraso ocorreu na entrega de todos os relatórios de tal quadrimestre, porém o tempo de atraso

o r .lató ·os d 2012 fo am nw ·gu, ao TCE-

No que tange às informações orçamentárias, todas as informações referentes ao

período de 2012 foram divul adas.

No que tange à transparência existente no sítio dos municípios no período de janeiro a

outubro de 2013 foi po sível observar que o município de Barra do Pirai divulgou apenas o

relatório do 10 quadrimestre, e essa divulgação ocorreu dentro do prazo. As informações

orçamentárias estão completas.

Quanto o acesso a informação, o site permanece com informações confusas, pois no
link qu dá ac sso ao arquiv stá e crito qu s· r fi,~ . ao bim tr, s ndo qu_· o arquivo '

quadrimestre. E quanto ao relatório do 20 quadrimestre, apesar do link indicar que se trata do

e 2013, o t f o rquivo r - o fel ório o c ~t o {o ét

do ano de 20) 2, enganando o cidadão.

ATrado Piraf, no Ano de 2013 entregou todos os rela órios d g I :c:: o fi a.l do 10 c 2

quadrimestre, além disso cumpriu o prazo detenninado pelo TCE-RJ.

O sítio o f niclp"o íT M n...a pos i ~cil o (; .P. SO •o b/r.g 4 t- sparAn -ia do

município, porém nele não consta nenhum dos relatórios de gestão fiscal do ano de 2012.

Portanto, não foi o. ~ivcJ fh,ZCT a. análi. da divuJg ÇaO do~ rela 6rio. c o. prazo~. I.

relatórios para o TCE-RJ houve atraso apenas no 30 quadrimestre. Com relação às

~orçt t \entâri , •
f(O

de 2012 foram divulgadas.

No mu icipio de rra Mansa não consta .nhum .} tório de g ,t- fisca1!l m s as

informações orçamentárias estão completas, apesar de o acesso às infonnações não ser muito

fácil.
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No }O quadrimestre de 2013 o município de Barra Mansa entregou todos os relatórios

de ges rio fi..cal e c npriu ú prazo .te minado lo ~rCE-RJ~Já no 2° qt ad im s re de 2013 o

município entregou apenas no relatório de Despesa com pessoal, e este foi entregue dentro do
pr8.7.o.

No sítio do município de Resende, também, o acesso a informação é fácil com um

ca i ho pecífico no fin !dá· inicial~ p ré tallink 1 o fica mui o a nt. T o os

relatórios de gestão fiscal de 2012 foram entregues e realizou a divulgação dentro do prazo

estabel cid .

A entrega dos relatórios de gestão fiscal ao TCE-RJ teve atraso no 10 e 20

quadrimestre, sendo que no 1Q quadrimestre praticamente, todos os relatórios foram entregues

fora do prazo e boa parte com atraso significativo. No 2° quadrimestre o atraso também

ocorreu em quase todos os relatórios, rém o tem de atraso não foi tão e 'pressivo e todos

os relatórios foram entregues.

Quanto às informações orçamentárias, todas s inform ções referentes ao ano de 2012

foram bimestralmente divulgadas.

No município de 'I, .nd , atravé d· a;e o no i íc·o do m A.I, d ov..b fo ·

possível observar que os relatórios do 10 quadrimestre, apesar de constar o link para baixar o

uivo~t o do 10 u ri t.

Já no 20 quadrimestre todos os relatórios de gestão fiscal foram divulgados e tal

divulgação ocorre J dentro do praz pr pis o.

Quanto às infonnações orçamentárias~ ape ar de con tar o link, apenas o relatório do

4° bimestre abriu.

O município de Resende entregou de forma integral os relatórios de gestão fiscal

rcfcrcnt s ao l° c 2° quadrimc\ trc de 20JJ, al'm di.. o, tRmbém cumprirnrn os prazos de

entrega.
o {tio o m t i {pio VaI o o fi i fi i, i na á i a

inicial há um link do portal da transparência que direciona o usuário para as informações.

Contudo~e ta~ não po. su ·mmuita organizaçã ,difi .ultand a '1. qui a para 1 .igos. Qt-anto à

divulgação dos relatórios de gestão fiscal, não houve a divulgação do relatório referente ao 3°

quadrimestre de 2012, contudo os relatórios pre ntes for m divulgados dentro do prazo

previsto.
No que tange a entrega dos relatórios de gestão fiscal ao TCE-RJ, todos os

quadrimestres de 2012 foram entregues com atraso. No 10 e 20 quadrimestre o atraso ocorreu

em todos os relatórios sendo que os do 10 quadrimestr s tiveram el vados atrasos e os do 20
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quadrimestre não foram tão significativos. Já no 30 quadrimestre teve atraso na maior parte

dos relatórios e foram atrasos significativos. Todos os relatórios obrigatórios foram entregues.

Quanto à divulgação de informações orçamentárias, foram divulgados todos os

relatórios bimestrais de execução orçamentária referente ao ano e 201 "

Apesar do sítio de Valença se mostrar muito bem organizado, com relação ao 10

quadrimestre faltou divulgar o relatório referente aos limites e todos os relató 'os ent s no

site foram divulgados com atraso. Não disponibilizam mais os relatórios de 2012.

Os relatórios do 2° quadl'mel,t e foram divulgados de forma integral . d . tro do p azo

estipulado pelo TCE-RJ. Quanto às informações orçamentárias, estas tiveram sua divulgação

con pleta até o per{odo de p ."' ui a.

Valença entregou todos os relatórios necessários tanto no 10 quanto no 20 quadrimestre

de 2013, o município além de cn ~ g r

de entrega.

No sítiQ do m loicipio de Volta . edonda o ac sso às inforn aç~ s de tt'anS fê Ctn

fácil, porém o mesmo não possui nenhum relatório de gestão fiscal no ano de 2012.

1 ,. , •os os re. ..on .., ta.m ""mcu H ,n

•
I

A entrega do~, l~t ' rio~ de gestão fiscal ao TCE- . aconteceu c m atraso c

quadrimestres e na totalidade dos relatórios de 2012. Sendo que no l° e 2° quadrimestres os

atraso foram be elevado~ e no 3° ape~ r de COtTef t bé t em u t t lidadc, tão oc U

com atraso tão expressivo.

Quanto às infonnaç. S orça.rnentárias, aI' m d ' s· ·m organiz ru foram divulga~

as informações orçamentárias de todos os meses de 2012.

O município de Volta Redonda não divul Oll o relatório de gestão fiscal de nenhum

quadrimestre de 2013 em seu sítio. Porém, a divulgação das informações de execução

orçamentária ocorreu até o período de setembro integralmente.

O município de Volta Redondo, no 10 quadrimestre de 2013, entregou todos os

relatórios de gestão fiscal respeitando todos os prazos determinados pelo TCE-RJ. No 20

quadrimestre de 2013, o município entregou todos os relatórios, porém todos atrasados.

Adiante~ segue quadro 2~ com resumo da pe que a realizada junto ao sítio do

un·cípio e do TCE-RJs
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MUDiripios

Aogra dos Reis

Facilidade de Loca· çio lnfol1l1llÇi')esObrigatória Completas Pruo de entftla ao TCE-RJ Info ções adkienai

o acesso aos relatórios se Não divulgou o relatório referente ao 3° Houve atraso de aUa Foi o único que divulgou
mostrou fácil, mas a fonte quadritmstre, contudo cumpriu o prazo relevância em boa parte do 2° apresentou tais
dos links de acesso a nos demais. Em relação às informações e 3° quadrimestre porém todos informações através do
informação eram pequenas referontes a 2013, todos os relatórios foram entregues. Em 2013 o arqwvo Audiência
e seria desejável que as foram divulgado e cmnpnram o prazo município entregou todos os Públic - Demonstração e
informações fossem previsto. Em relação às informações de relatórios do 10 e 2° Avaliação do
isoladas do jornal da execução orçamentária, ficou pendente quadrimestres dentro do prazo. CUJl1)rimento das Metas
cidade. apenas o referente ao últilOO bimestre de Fiscais no 3°

2012. quadrimestre de 2012 e
em 2013 no }O e 2°
IQuadrimestre.

Barra do Pirai o acesso às informações é Todos os relatórios de gestão fiscal Houve atraso apenas no 3°
dificil, devido a ausência referente ao ano de 2012 foram quadrimestre de 2012. Todos
ooIrenclatura clara. divulgados dentro do prazo. As os relatórios de 2012 foram
Informação controversa. informações orçatrentárias estavam entregues. No ano de 2013

c0111>letasno exercício de 2012 e 2013. todos os relatórios de gestão
Em 20) 3, ape o relatório do 1° fisca4 do I° e 2 quadrimestre,
quadrimestre ocorreu dentro do prazo. furam entregues, tal entrega o

ocorreu no prazo.
Barra Mansa o sítio do nnmicipio possui Quanto as infonnações orçamentárias, Em 2012 houve atraso apenas

fácil o acesso ao blog da apenas as de janeiro e fevereiro de 2012 no 3° quadrimestre. No l°
transparência foram divulgadas. Em 2013 tais quadrimestre de 2013 o

informações foram integrais. Nenhum município entregou todos os
relatório de gestão fiscal foi dh-ulgado relatórios dentro do prazo. No
nos exercícios analisados. 2° quadrimestre foi entregue

apenas wn relatório.
Resende o acesso a infonnação é Todos os relatórios de gestão fiscal de Houve atraso no )0 e 2°

fàcil. 2012 foram entregues dentro do prazo. quadrimestre de 2012. O
Quanto às informações orçamentárias, IDUÚcípio entregou de forma
estão completas no exercício de 2012. integral os relatórios de gestão
Em 2013, só abriu o arquivo referente ao fiscal referentes ao )0 e 2°
4° bimestre. Os relatórios do 1° quadrimestre de 2013,
quadrimestre de 2013, não abriram No cumprindo os prazos.
2° quadrimestre todos os relatórios
foram divulgados dentro do prazo.

Valença O acesso às informações Não houve a divulgação do relatório Todos os quadrimestres de
foi mci). Contudo, estas não referente ao 3° quadrimestre d 2012, 2012 foram entregues com
possuem muita organização. contudo os prazo foram cOIq)ridos. As atraso. Todos os relatórios

informações orçamentárias estão obrigatórios foram entregues.
completas em 2012. No l° quadrimestre Os relatórios do 2°
1àltou divulgar tnn relatório, os quadrimestre de 2012 foram
relatórios foram divulgados com atraso. entregues dentro do prazo.
Não disponibilizam mais os relatórios Todos os relatórios do 10 e 2°
de 2012. Os relatórios do 2° quadrimestre de 2013 foram
quadrimestre foram divulgados de forma entregues cmnprindo os prazos
integral. As informações orçamen1árias de entrega.
foram divulgadas integrahrente.

Volta Redollda o acesso às informações de Não divulgou os relatórios de gestão fiscal Houve atraso em todos os
transparência foi fácil. tanto em 2012 quanto 2013. As quadrimestres e na totalidade dos

infonnaçôes orçamentárias~ foram relatórios de 2012. No 10 e r
divulgadas integralmenteem 2012. Em 2013 quadrimestre de 2013, todos os
tal divulgação foi integral até setembro. relatórios de gestão fiscal foram

entregues~ sendo que houve
atraso apenas no z>
quadrimestro.

Fonte: A pesquisa.

o quadro 3, adiante, registra o resumo da pontuação para os municípios analisados na

prcscnt- "\quisa, uc como ci4-ado, antcriorucnt:', o c · -.:,;0 d p ntua-qO foi d OI a 05,

tJcndo 01 para a infonnação incxL,tcntc; a nota 02 para a cxiutência da infonnação, mas de
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fonna insuficiente; as notas 03 e 04 avaliavam a informação parcialmente completa; a nota 05

para a infonnação c tnplc .

QlJADRO 3 - Pontuação d ~M\ nicfp'ios

Facilidade Informações Organização Prazo de Presença de
de Obrigatórias das Prazo de Entrega ao Informações Informações

Municfpios localização Completas Informações Divulgação TCE·RJ Complementares Orçamentárias Nota Final
Angra dos Reis 5 4 3 5 5 3 5 30
Barra do Pirai 1 4 2 5 4 1 5 22
Barra Mansa 4 1 2 1 3 1 5 17
Resende 4 4 4 5 3 1 3 24
Valença 5 4 4 3 2 1 5 24
Volta Redonda 5 1 5 1 1 1 4 18
Fonte: A autora.

Cabe ressaltar que dentre os itens utilizados para avaliação dos municípios no Quadro

2, a.Cirll~ o de tllaior po tu .ção fo· o ite as fo ações Orça lle tArias, tlOt.ru doc:se q e a

maioria dos municípios recebeu nota máxima.
No que tange ao item das Informações Complctncntarcs, este foi o de menor

pontuação, pois dos municípios analisados apenas o município de Angra dos Reis recebeu

nota ,-uperior ao mínimo, ou:: ja, apr ,-cntou maj~ · ,fi çN do~ que d .. T I d

contraria a afinnação de Da Conceição (2010): "o conteúdo compreensível para a sociedade não é

transparência, como também ão o é a tufo lação comp ·eensivel sem a necessária divulgação,,"

Cabe, então~aos gestores públicos providenciarem informações que atendam ao TC~ bem

como aos demais usuários. De tal forma que essas informações sejam traduzidas para uma linguagem

mais acessível.

Os resultados observados na presente pesquisa não são recentes e nem têm sofrido

alterações significativas no decorrer dos anos. Na verdade, esses resultados vem corroborar a

pesquisa realizada por PLATI NETO, et aI (2007) na região sul do Brasil, que explicitaram

exemplos e situações que observaram, sendo algumas das causas da limitação da

transparência das contas públicas, são estas: R latóriQs elaborados exclusivamente para

atendimento à legislação; Relatórios sem atenção estética; Uso de meios restritivos para

acesso; Páginas na In em t c erro; Informaç ~ s incorretas, inc pletas c dcsatualizada~
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Nota-se que o decorrer do tempo, entre as pesquisas, não alterou os resultados

apurados.. Tal fato é preocupante, pois as características como con fiabiIidade e

tempestividade ..sequer foram atendidas ..

Para atender a amplitude do conceito de transparência, ou seja, o acesso a informações

pelos usuários realizou-se u - ...,quisa través da aplicação de qtlestio_ ário a estudantes

universitários, professores, ONGs, sindicatos e associações. Desta forma, buscou-se verificar

o grau de cntcndimcnt c univcr itários, profi iot ai. c dctnais
, .usuarlOS.

Os qucst·onários foram aplicados, tendo ; foco alunos c pmfcssorc~ cL1. lJFF-VR,

devido à maior facilidade de contato. Além disso, ONGs, Sindicatos e Associações do Sul

FI mi en~e. v· o 00 e atgunlas i forn ações pessoais serem diferentes foram
aplicados questionários diferentes para estes dois grupos.

O questionário aplicado a alunos c professores foi divulgado no período de 1~/11120t3

até 29/11/2013. Enquanto o questionário aplicado às instituições foi divulgado no período de

20/11/2013 até o dia 01/12/2013.

As informações recebidas através da aplicação dos questionários, assim como a

tabulação de tais dados, que foram utilizados tanto na análise dos resttltados, quanto nas

considerações finais, estão disponíveis nos anexos com a finalidade de proporcionar uma

melhor visualização dos dados.

A pesquisa realizada com alunos e professores obteve 78 respondentes, sendo as áreas

de graduação com números mais significativos foram: Ciências Contábeis (46~1%),

Administração de empresas (32%), Administração pública (8,9%) e Engenharia Mecânica

(3,8%), conforme apresentado no Gráfico 1, adiante.
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GRÁFICO 1 - Cursos de Grad ção
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Fonte: A pesquisa

Cabe destacar que as três graduações com maior frequência correspondem a uma área,

comparada as demais, com maior chance de possuir conhecimentos a respeito do tema tratado
•na pesquIsa.

Dos 78 entrevistadov, 47 eram do S·'O n· in'no (60,26%) e 31 do se.~o mav ·ulino
(39,74%). Quanto a faixa etária, ficou entre 18 e 63 anos, sendo que a maior parte dos que

rc pon _ f tinha i adc c 20 a 26 800. 70,51o/t do total de c trcvi OS~

Quando perguntado a respeito da profissão que exercia, a maioria das respostas foi

cstudatltc, representando 58,9% dos entrevi. t do.. m se Jida, a profis. o de professor co'm

8,9% das respostas, Outra profissão com número significativo foi estagiário, com 6,4%,

conforme gráfico 2,adia te. O restante dos res "" es, devido ao fato de ser livre o texto

sobre a profissão, apresentaram respostas com muita diversidade, não sendo necessário para a

pc. quisa de. tacá-las.

G ÁFICO 2 - . 10 lSSões dos entrevistados
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Fonte: A pesquisa
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A pergunta seguinte, de número 6, questionava: Você já ouviu falar da Lei de

Responsabilidade Fiscal?

A maior parte dos entrevistados respondeu ter algum conhecimento a respeito da Lei

de Respon a ilidade Fi 1, o j 66 respond ,nt ·s afirmam ter conhecimento da LRF,

representando 84,62% dos entrevistados. Tal informação pode ser visualizada no gráfico 3,

adiante.

GRÁ J 0;03- c~posta. ~ im n o da 4cid" Rc~pon~ bilidadc Fiscal

1

.Sim

r Não

Fonte: A pesquisa.

Quando analisada a graduação dos entrevistados que deram esta resposta, é possível

observar que os números ais relevantes foranl: 46, Yo res onderatn conlO graduação o curso

de Ciências Contábeis, 33,33% do curso de Administração de Empresas, 10,6%
,

Administração Pública c 3/0 Engenharia Mecânica. E possível ter uma vis.1.o geral destes

dados no gráfico 4, abaixo:
GRÁFICO 4 - Graduação c t cvi ta o que t ão c ui c t a t/ci Rc po ilidade Fiscal

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Medicina
• Frenquência

Física

Administração de Empresas

Ciências Contábeis
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Fonte: A pesquisa.

Dentre os respondentes, as profissões por eles executadas

respectivamente foram estudante, professor e estagiário.

Doze dos 78 entrevistados disseram não posstlÍr n nhum conh cimento a respeit() do

•maIs comuns,

tema LRF, esta parcela representa 15,4% do total. Dentre estes a maioria tem ou cursa
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graduação de Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Tal resultado é preocupante,

uma vez que tratam-se de profissionais deveriam ter conhecimento da referida Lei. Contudo, a

maioria que respondeu esta questão é composta de estudantes, não sendo identificado o

período.

Os Gráficos 5 , a seguir, proporciona uma visão mais ampla dos dados referentes às

gr aç c do entrevi tado "
GRÁFICO 5 - Graduação o. "_r•..",

Ciências Econômicas

Física

Engenharia de Produção

Engenharia Metalurgica

Engenharia ecân·ca

Administração Pública

Administração

Ciências Contábeis

os q "Cconhecem a J IRF

Qnt.

o 10 20 30 40

Fonte: A pesquisa.

A pergunta seguinte do questionário era a de número 7, Você já acessou o Portal da

lransIJorênci(J, ou o Relalório cleGestão li isca! ·de algum municlj:.io?

A maior parte dos entrevistados afinnou já ter realizado o acesso a o portal da

transparência ou Relatório de Gestão Fi, cal e I m n·cípio, essas pessoas representam

55,1% do total de entrevistados, conforme gráfico 7, a seguir:
GRÁFICO 6 ..Re p ta brc acc 50 às i fi .t _

.Sim Não

Fonte: A pesquisa.

Quando questionadas sobre a graduação, a maioria (60,5%) deu como resposta o curso

de Ci~ncias Contábeis, seguido dos mais e 'pr .sivos com 18,6% de Adm.inistração de

Empresas e 11,63% de Administração Pública ..
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Para real·zar uma comparação mais consistente, foi realizado um levantamento dentre

, a sua relação com a resposta dada na p ,rgunta a respeito da

existência ou não e· o ec· entos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal.

ter acessado algum portal da transprência ou Relatório de

ter algum conhecimento sobre a Lei de ResponsabilidadeGestão Fiscal: 97 67% disse

o número de pes o

Relató io d Gstão fisc

Dentre os cursos de gradua ão e

Adm.inistração de empre~ .,

e o assunto.

· e nunca ter acessado nenhum portal da transparência ou

ndidos, os com valores mais significativos foram

C·: cias Contábeis, com 10 (28,6%).

Como última análise comparo· a a pergunta de número 7, foi realizada a comparação

entre o que \.oi", ond ram .u i fi açõ d- c nta~I .. · a

resposta dada na pergunta 6, sobre o co ec· ento ou não sobre a Lei de Responsabilidade

Fiscal(1 JRF). Com isso foi po si i ~ disseram ter conhcchncnto sobre a

LRF e 31,4% disse não possuir nenhum COA..La.& ••.,,_

laq o: Qucllo no ~J
o sobre o tema.

'O:ê aceSSOlJessa!.' inform ções?

Com base nas respostas recebidas co cl Í- que as 43 pessoas acessaram o sítio de 41

municípios, sendo destes 32 do c o

Minas Gerais, 1Distrito Federal e 1 Pernambuco .

Estas cidades receberam nu to a

i0, 4 o estado de ~ão Paulo, 3 de

_ _0 as ci co ci ades mais aces adas

respectivamente, Volta Redonda (26,85%), Rio de Janeiro (10,18%), Resende (7,4%), Barra

do Piraí (6,480/<) Barra Mansa (4,63%), I G áfi 7, a ..~ guir.

GRÁFICO 7 - Volume de acessos por mu ic' ·
--- - _. -- ~------------

• Volume

30
20
10
O

Fonte: A pesquisa.
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Dos municípios acessados do estado do Rio de Janeiro, os mais acessados foram os

mesmos do pano e I de todos os estados.

Próxima e penúltima questão do questionário era a de número 9: Você encontrou

difictllCl ~ r if( H ações? A maioria das respostas foram Nlio, as p . soas não
encontraram dificuldade de acesso, o número de pessoas que deu esta resposta foi 25

(58,14%), co rt I; gráfico 9, a seguir:
, .

ORA I ~ 8 - Olficuldade i formaç()es

Sim

.Não

Fonte: A pesquisa.

Quanto ao cur o de graduação das pessoas que deram esta respos~ 56% são de

Ciências Contábeis, 24% de Administração de Empresas, 8% de Administração Pública e

Engenharia Mecânica, e 4% de Engenharia de Produção, conforme gráfico 10, a seguir:

Também foi realizada outra análise, ond foram selecionados dos entrevistados que

responderam Não a questão 9, a resposta que eles colocaram na questão 6 (Vocêjá ouviu/alar

da Lei de Responsabilidade Fiscal?). Está análise teve por re ultado, 96% dos entrevistados

afirmaram poss ir conhecitnento sobre a ·i (e , e 4Y<,não sabia

sobre a lei, conforme gráfico 11, a seguir:

G ÁFICO 9 - .#onhccimcnto sohre J 4ci de RcsponsahiJid de t cal d

tiveram dificuldade de acesso.

n o

4%

.Sim .Não

Fonte: A pesquisa.
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A parcela dos entrevistados restante, os que encontraram dificuldade de acesso às

informações 86'!1. Destes, a maior parte respondeu como curso de graduação

Ciências Contábeis (66~7%) seguido de Administração Pública (16,67%), Administração
(11,1 5,5~/).

Através da análise das

ta eJ
soas que responderam ter encontrado dificuJdades de acesso

6 (VQ(;ijá ouviu falar da Lei de Responsabilidade
Fiscal?) observou-se que todas esponderam que possuem algum conhecimento sobre a LRF .

A úttima pergunta • , ·o~ pergunta de número JO (Qual o nível de

dificuldade obtida na interpret ão o conteúdo dos relatórios presentes no site do município

que VtJcê leve ccesso?) v o ões de resposta:

1. Não entendeu nada.

2. Entendeu algumas parte,

3. Conseguiu interpretar facilmen e odas as informações.

Atravé o gráfico 10, ai é g raJ o VOJuf e de po....,,-..-- nas t ~
opções acima citadas.

,
GRAFICO 10 - Niv 1de compr

~ ~--------------------------------
30 -+--------

20 4---~---

10 4-------
o -!-~ ••---r__- • Volume

Conseguiu
interpretar

facilmente todas
as informações

Entende·
algumas pa es,

masob e
dificulda e.

ão entendeu
nada.

Fonte: A pesquisa.

Apenas uma pessoa respondeu a

somente 2,3% do total de respostas da q e - .

E quanto a questão 6 (Você já ouviu falar da Lei d

ão entendeu nada.), representando

u o de graduação é Ciências Contábeis.

Responsabilidade Fiscal?) a entrevistada

disse ter conhecimentos a respeito do tema e o.

O número de pessoas que responde I, a opção 2 (Entendeu algumas partes, mas

obteve dificuldade.) foi o mais expressivo den opções da questão, alcançando 79,1%.

Observou-se que dentre os cursos de a ao destes entrevistados, os mais comuns

foram Ciências Contábeis (64,7%), Administração de Empresas (20,6%) e Administração

Pública (8,8%).
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Das pessoas que escolheram a opção 2 como resposta foram analisadas as

respostas dadas pelas mesmas à questão de número 6, sobre o conhecimento a respeito da Lei

de Responsabilidade Fiscal (LRF), através desses dados foi possível observar que 97,1%

disseram ter algum conhecimen o sobre a LRF; enquanto 2.,9% disseram não possuir nenhum

conhecimento sobre o tema, conforme gráfico 11, a seguir:

GRÁFICO 11 - Conhecimento so e L i de Responsabilidade Fiscal dos entrevistados que

entenderam parcialment as· fo ações

Sim

Fonte: A pesquisa.

A última opção de resposta (Comeguiu interpretar facilmente todas as informações.~

opção 3, teve como representação 1.8,6% t.l stas. Dentre os cursos de graduação

das pessoas que escolheram esta opção a maioria respondeu Ciências Contábeis e

Administração púbH~a. •

Para melhor comparação e cruzamento de dados foi realizada uma análise

scleciot ando a resposta que os cntrcvi ..--_.,..

número 6 (Você já ouviu falar da Lei de Re po

observou-se que todos disseranl que po 1"1

Fiscal (LRF).

Na pesquisa realizada junto s c associaçõcs foi criado unl

questionário, com algumas perguntas diferentes do anterior, isso foi necessário por se tratar de

r esta opção deram na questão

abilidade Fiscal?), através dessa análise

o~ sobre a l."ei de esponsabilidade

caracterí ticas difercnt e CO.ll i o aJ r N não era 1 ade uada e t fi i

enviado para essas instituições via rede social e e-mail.
Nessa segunda pesquisa não se b i ~ultado satisfatório, por não ter havido

volumoso retomo das instituições, apenas um,dos vários contatos realizados respondeu o

questionário ..
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A instituição que respondeu é uma ONG ( Organização Não-Governamental),

existente há 17 an s. ('..om relação ao aconlpanham nto das contas públicas do município

onde está inserida (pergunta 5) a instituição disse que realiza o acompanhamento.

~Aj f o i lfalar da ei (~ eponsabilid de -'i'leal? . - .s u

respondeu que Sim. A pergunta seguinte, número 7 fazia o seguinte questionamento: Você

ac i· ria her sohr, a rre .00 do seu nlunicípio? ..<k . em) q 1O n'lotivo? A

reposta foi positiva, e foi destacado que todos os cidadãos devem conhecer as contas públicas
• •e 1 ue o c trolc

cidadão e que a ONG procura fazer jsso.

Quando u t 8 ~ a i stituição t m interes

públicas do município no qual está inserida? A resposta foi Sim. A resposta também foi

positiva na " e 9 Você já acessou o Portal da Tran p

Relatório de Gestão Fi cal de algum município?

A •'enCla,ou o

c a g rtal da transparência ou Relató ·

Fiscal, ela foi direcionada para a próxima pergunta que solicitava o nome dos municípios que

ela realizo t 1 esso, a res s a dada fo: acesso o icípio de Duque de Ca ·--"

Mansa.

A perg nta de número 11 fazia o guinte questionam nto: Você e

dificuldade para acessar as informações? A instituição respondeu a questão dizendo que

Cf COI trou dificuldad de acc M • A úJti 1 r unta, de n ' ero 12 g t a

de dificuldade encontrado na interpretação do conteúdo dos relatórios acessados. A instituição

ti a como o ão de respostas:

I. Não entendeu nada.

2.. u ag tnaM partes, tllas oh . 'e d-t-c I ad lO

3. nscguiu interpretar facilmente tOO s as informações.

A resposta escolhida por ela foi a opção número 3 (Conseguiu interpretar facilmente

tu . · infor naç(je~.)
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5.C N~

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece as normas gerais de finanças

o . "~ !'(;. de ov : F d aI, E J 1u ic· L

Como é considerada um cód·go de condu~ presume-se de que deva ser seguida por todos os

.-,""-,,~,,,'~ú lic . . ba~ no resultado da pr~ ent~ _~quis foi . sível

observar no que tange a tran parência por parte dos municípios, na maioria dos sitios

p squi os fo· el t· 'c· 1 iz Ao das informações para o usuário com algum

conhecimento. Contudo, as informações presentes nos sitios não são bem organizadas.

Ne ·cíp· s iv 19 obrigatórias em sua totalidad e ap as

Angra dos Reis Barra do Piraí e Resende cumpriram o prazo de divulgação das informações.

é psquisa re · formações geradas e divul ad s los

municípios do Sul Fluminense, também foram realizadas mais duas pesquisas: uma através da

div 19 ç- li i náno, pr·nci 1 professor s da UFF-Volta d

e outra com a divulgação de outro questionário para ONGs, sindicatos e associações do Sul

a •.ali do tant

quanto de forma comparativa.

Através da p squisa rcaliz c profcs~ res foi possível

que a maioria das pessoas tinha a profissão condizente com o foco da do trabalho, portanto

não houve dispersão do obje i10 pri i

pessoas de diversos cursos de graduação respo deram ao questionário.

O rc~ultado, olhru do isolarlam , · i ~ isfatório, porém, o cr

informações, identifica-se algumas incoerências, por exemplo: a questão número 8, onde são

info:tnl da a cidad d ce c J • ,- C 1ai ·

Redonda, município este que não divulgou seu relatório de gestão fiscal, não sendo possível

con idem-lo satisfatório d vido ao fi t u tos analisad

entrevistados terem sido orçamentários e não os relatórios de gestão fiscal. O que mostra que

estes respondentes não sabem ao certo o co o u relatório de stão tis 1 L i

de Responsabilidade Fiscal.

A rearzação da segunda pesqu· co reação de questionário O G · d·c os

e associação do Sul Fluminense não teve o número de respondentes desejado, pois apesar de

tentar contato, mais de uma vez com vári s· et i ões, apenas uma O IG do mun·cí ·0 d

Barra Man a pondeu ao quest·onário. av ' ~d respostas dadas pela fo· ív I
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observar que eles estão atentos à legislação, acompanham as contas públicas do município

onde e t- a·z a ~ r· vi almentv, consegu!Jm entender a importância d~ ~as

informações e da transparência.

Esta pesque te co o o j i o estabelecer se há transparência no Sul fluminense, e

determinar esta transparência tanto do ponto de vista dos municípios quanto dos usuários das

info aç- avé · r das e já analisadas fo· o 'vel conclir que do

ponto de vista da transparência das informações geradas e divulgadas pelos municípios do Sul

Flum·nense, estes se enco

afirmar a existência de transparência.

transp rência d ponto de vista dos usuários d!.' tas

informações. Como existem di er s a com características, profissões, idades,

escola, idad te , ~..s, as conl

diferentes perante estas informações pa c ir ter uma visão mais ampla da situação.

• •o m distantes do que s ria des~jável para se

A utili7.açãO do q estion' :0 o ·

apesar de ser muito fácil ter acesso as

acabattl respond r s o

elevado.

Ao analL r a ira sprência

UFF-Volta Redonda realizada através da pesq

a c pesquisa teve seus prós c contr ,

.~.~ e a distribuição do questionário, as pessoas

. o Ulll tetllpo de re 1"\ o

_~~-.ario no caso al nos c professores da

de forma mais ampla foi possível observar

que a ituaçã td a sr· .,-..,...,.

apesar das pessoas afirmarem em algumas pergu ta eu conhecimento sobre o assunto, elas

acabam r c ntradizerem quan cruzad s, mo~trando qu~ a

compreensibi1idade das infonnações, que é m o pontos fundamentais para alcançar a

transparência está bem lon e de ser I • ssoas com aduação a m ior

parte em Ciências Contábeis, curso que espera-se ser suficiente para entender facilmente estas

infonnações, não conseguem interpretá-1 - a c e

Ao colocar esta situação na realidade b ileira, onde existem pessoas com nível

escola idade inferior, e que são os que r ioria da população brasileira, é muito

provável que a maioria da população não co ree da nenhuma das informações presentes

nos relatórios.

Para concluir, foram selecionadas algumas possíveis soluções para caso não resolva,

ao n1 I lize a situaçã , ~ i da ai t

concluiu-se que os problemas não estão apenas na divulgação das informações geradas e

divulga ru, ma~tam ém do não cnten i "rios que tal infonnação se dc~tina,
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além da fa ta e· e o strad_apelas instituições, as soluções foram divididas nessas

duas áreas.

do Rio de Janeiro (TCE-

Uma soluça0 ara re lver as questões de divulgação e qualidade das informações

Jaz -o rn i~ in n. t: do Tribu I de C( ntas dí1 E~. do

as I- como ações mais punitivas, além de estimular a população

a gerarem informações nãoape

i guIari . E ti ular ta nbénl tnunicipio

cumprir com suas obrigações, mas tomá-las úteis para

,- '.. dicionais~

suários quanto à compreensibilidade, seria necessário

los formatos dos relatórios de gestão fiscal

· onnações, já que os usuários a que estas

-~ não fosse possfveJ) outr o ção seria

ã com esclarecimentos e noções básicas para

Para solucionar o prob e a· o

que os ór ãos de conta · Ac·-....:& •••• ~""

tentassem ao máximo simpli tear e

informações se de inam -

criar cursos nas prefeituras para a .

aqueles que possuem interesse.

Quanto ao interesse pelo as -..........-

uxiliar no control . so .ial ~ ·

sua importância, não só para cidadão~ as

atrair a população a exercer sua cidadania e

....,...,.._~. .xi~t".nci d ·ss~<;informaçõ ·s e

, para empresas e instituições como ONGs,

si d·catos, associações.

Como sugestão para pesquisas

abrangendo outros municípios c/ou

Adicionalmente, sugere-se outras abo da e

pre eitos, er d res, dirigentes si di is

vi. ão c d m deles. (lhrc n' cc~ e _

o enda-se que a amostra seja ampliada,

o a entrevista em profundidade com

O Gs, visando identificar a
,h'·con s U .• J ••
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Anexo I R postas Questionário aplicado a alunos 8 professores da UFF·VR

10. Qual o niYelde
dlllculdede obtida na

7. V0c6 li--.ou o t.V0c6 In~do
PoNteia a. QUIIIo nome enc:oIatrou contlnicto dos

a. V0c6 ~ ouvlu faIIIr T,.•••••••ouo doC.' (munlclpla(.) dWlcuktade reIM6Ito. ~_
dIIl.ei ele AelM6rtode GestIo que VOQ6ecMSOU .,.,..,...., no •• do municlplo

Indicaçlo. dita S.Curso. ~ fiscal. infonnaçc)M ••• wc6 teYe IICMIO
ehon 2.ldede: 3. SUo: 4. ProIIaIo: O ..•..... FIscal? municfplo? ? ? ?_...•.'

SIo José dos Campos
(SP),SIo Paulo (SP),
Rio de Janeiro (RJ), Consquiu interpretar

AdmlnístraçJo VoItJ R~ (RJ), fKilmen~ todas as
13/11/2013 0&:45 20 Masculino. Estudante Pública $Im Sim Brasnja {Df}. NIo infonna(l5es
13/11/2013 09:01 21 Masculino. Estudante Adm.P~1ca SIm NIo

Volta Redonda, Barra
~So1. Piral,
Resende, Barra do
Plral (munidpios da Entendeu aJaumas
M8fJosul palUS. mas obteve

13/11/2013 11:48 3S feminino. Professor Ad•••••u,.••~ SIm SIm fluminense). Sim dificuldade.

Entendeu ,Igumas
SeNidor Público Resende-fU p;tf'tes. mas obteve

11/11/201311:51 30 ~sculino. :(estudante) Clfnd.as Condbeis g", Sim Volta Redoncf&.fU N., diflcuJda~.

Entendeu atsumas
Inspetor~ partes, mas obteve

13/11/201311:53 39 ~lIno. gUllldade -- SIm Sim Volta Redonda NIo dificuldade.

Duque de Qndas Con~u interpretar
Belford Roxo fadlmen toct.s as

13/11/2013 12:01 25 feminino. Est.uc:t.nte ~rms Contjbeis SIm Sim Rio ~ Janeiro N~ InformaçlSes

Entendeu alcumas

Resende partes, mas obtrYe
13/11/201312:23 25 feminino. estill4ria •••••1. 5Im Sim Volta Redonda N~ dl~.

Ent nd~ a/sUmas
partes, mas obteve

13/11/2013 12:24 22 feminfno. estudante adm publica SIm Sim volta redonda Sim diticu1dJde.

Entendeu al,umas
~ .... partes, mas obteve

13/11/2013 12:44 24 feminino. Oepto.Asc:.a1 CI6ndas Contibeis Sim Sim Queimados. Sim dificuldade.

portal da (ntendeu alcumas
mlcroempregria em andamfl\to transparenc~ de partes, mas obteve

13/11/201314:46 54 feminino. I(estudante) ,(ciências conUbe15) SIm Sim Barra Mansa NIo dificukMde.
13/11/2013 15:00 23 feminíno. Estaliarf. AdmlnistraçJo Sim NSo Mio

Entendeu Igumas

IPIrteS, rN$ obtew
11/11/2013 23:15 21 feminino. E$tUdante 0bld1S Contábeis Sim Sim Rio de JaMiro NJo dificuldade.

1l/11/20U 23:21 21 feminino. estudante dêndas contábeis Sim NIo

13/11/2013 23:56 22 Femfnlno. Estudante ~Contabels SIm NJo

Entendeu aJcumas
partes, mas obteve

14/11/2013 00:04 21 feminino. Ir. .I. 0fnc:Ias Contibefs SIm ISim Kia de bftooirft, R.I SIm dificuldade.
: Entendeu ,"umas
I

1Ydt11
parte$. mas obtew

14/11/2013 09:48 n'r O.L . lSlrll I 151m ~ i~" dificuldade .

I
Entendeu algumas

!A ••~ partes, m s obteve

14/11/2013 15:23 21 ... _..•.
~ ~ Itarn Mansa. Sim dfflculdade .

En~ a!sum"s
P 1'tC:$, mas obteve

14/11/2013 15:36 25 Femlnlno. Ir ••••~. .-- . :Sb:: lsft fIU Sim dlficulct.de.

14/11/2013 16:08 22 Feminino.
, ~. "!üc ;!Qo

I----__.Volb,

14/11/2013 16:57 20 Feminino. est'UCbnte I ~ !SB Sim NJo entendeu nada.

14/11/2013 16:59 27 feminino. E~te .1">- !Sl!:l 'JiIo

Todosos", idpios
~ sul
:'".;........•..._pois
:__ .,-." «Stou
fazendo meu TCC Entendeu aliumas
reIKionado a esse partes, mas obteve

14/11/2013 17:40 24 feminino. Auxiliar contábil Citndas .IL .•. 'SD :se '~rsrs. Sim dificuldade.

Entendeu algumas

APOSfNTAOA f QNClAS VOlTA REDONOA. partP.5, ma~ obteve

15/11/2013 09:19 53 feminino. ESruOANTE CONTABEIS Sb :~ BARRA DO PIRAI NJo dificuldade.

Entendeu aIJumas
AO LSTRAÇÃO VOlTA REDONDA, partes, ~ obteve

15/11/2013 09:21 53 ~Iino. RSCAl. DE 06RAS DEEMPRfSAS ISIm SIm BARRA DO PUW Não dificuldade.
OENOAS

15/11/2013 09:21 21 M~lino. ESruDANTE CONTA8EIS ISh lUo



ADMJNISTRAç.lo

15/11/2013 09:22 19 FemInfno. ESTUDANTI OfEMPRESAS Sim N30

Ad~de
15/11/2013 17:47 2S . ~ s Sim N30 NlIo

Guapimirtm, Rio de
Janeiro, Vofta
Redonda, Barra
MaIlSi, Barra do Plral, Entendeu algumas
Plraf, Valença, Pamv, panes, mas obteve

15/11/2013 21:49· 21 ~. ~nte ContabiJidade N:Io Sim Angra dos Reis, N~o difICUldade.

Enten~ a)gumas
ctlNCIAS partes, mas obteve

17/11/2013 23:S3 21 ..... UNMRSlTÁRIO CONTÁBEIS SIm Sim VOLTA REDONDA Sim dificuldade...•...

16/11/2013 13:56 M:tTV:li."lO. Estudante ctênclas Contábel$ N~o N30 N:Io~

18/11/2013 19-34 24
.M.. estudante dêndas contábeis Sim N30 Nao.-

Conseguiu Interpretar
engenharia taalmente todu as

18/11/2013 2O:S2 22 II.b<:rt diftft estudante mednlc.a Sim Sim Votta Redonda N~ Informações

Entendeu algumas
partes, mas obteve

18/11/2013 ~.53 n FemfnfnQ. Servidora Pública Admlnlstraçao Sim N30 Sim dlficuldide.

Entendeu algumas
partes. mas obteve

18/11/2013 2~S4 22. feminino. Estudmte Ciencias Con~beis Sim Sim Volta Redonda Sim dificuldade.
Entendeu algumas
partes, mas obteve

18/11/2013 22:41 22 Ir. .,_1. I&I ••••~ Ofndas ConUbels SIM SIm ~nadcPlrai NAo difiCUldade..
18/11/2013 22:48 34

lu____•••.••.•Profeuor Sim Nlo

Conseculu interpretar
fadlmente tQdas as

18/11/2013 22:59 31 Masculino. Banário ...I •• -" . SIm Sim Volta Redonda NIo Informações.••...._---.,,-.
Entendeu algumas.. Volta~ ~rtes, mas obteve.-

18/11/2013 23:45 21 Feminino. Es:tudan1e ....••. SIm Sim RJodeJ~ro Sim dificuldade.

Rio de JaneIro, Volta

Redonda. Vassouras,
~Resende,
Miguel Pereira.
ltaboraf, Rio Bonito.
MK3é, CIsimIro de Entendeu algumas
Abreu. lkaIos. Cabo partes, mas obteve

19/11./2013 00:52 48 Ma!CUlino. Contador ~s COntábeis SIm 151m Frio e Patv de Alferes N~ dificuldade.

Juiz de fora. Volta Consqulu Interpretar
~.C1mpos, facilmente todas as

19/11/2013 08:44 50 Masc:ulil'lQ. ·profeuor Ciencias CQtIt4bbeis SIm i5Qu ~ai NJc Infom'laç6es

Entendeu algumas
p rtes, mas ob~

19/11/2013 09:42 44 Masculino. Professor Oêndas ConÚbeis Sim :sm IRiode~tro NIo dtficuldade.

Conseguiu interpretar
facilmente todas as

19/11/201310:47 18 Masculino. Estudante Física Não INJo IVob~ N:Io In~ .



Entendeu algumas
AdminfstraçJo Volta Redonda e partes, mas obteve

19/11/2013 15:39 26 Feminino. estucmtte Pública Sim Sim Baml do Pir.( Sim dificuldade.
Con5elulu Interpretar
facilmente ti>das as

19/11/2013 17:18 48 Ma:sculino. contador CiêndJs Contábeis Sim Sim Volta Redood. N~ Informações

19/11/2013 19:40 20 mninino. Estudante Medicina Nao Nlo

Entendeu algumas
partes, mas obteve

20/11/2013 11:59 23 feminino. estudante adminiatração Sim Sim Volta Redonda Sim dificuldade.
2O/ll/2013 13:58 22 feminino. estudante idminlstrac:ao SIm N30 N30
21/11/2013 14:03 22 ~Ino. Universitário Admirmtr.JçJo Sim NJo

Entendeu alsumas
partes, mas obteve

21/11/201319:42 21 Feminino. esbtgiária dê~ conübe4s SIm Sim Resende Sim dificuldade.

Assistente

22/11/2013 21:51 21 feminino. administratiVo Admi .. SIm tuo
!ntenCfeu algUmas
partes, mas obteve

24/11/2013 05:18 53 Masculino. [professor (ont.abil~ SIm Sim Pernambuco Sim dificuldade.
25/11/201310:50 20 Femínlno. Estudante ad · _. :sam NIo

25/11/2013 10:50 22 feminino. Estudante Adn\' . $rft NJo

Ouro Preto MG Entendeu alsumas
Encenhatia Volta Redonda RJ partes, mas obteve

25/11/2013 10:52 ~ Masculino. Estudante I~I'""""", .~ Sim eeto HorIzonte MG Sim dificuldade.

COn5esu1uinterpretar
Volta Redonda - RJ facilmente todas as

25/11/2013 10:54 26 Feminino. Engenheira !En8- .•. SIm SIm GuaratlngueU - SI' N~ Informações

Assis,SP Conseguiu interpretar

-- Volta Redonda, RJ facilmente todas as.."......
25/11/201311:12 20 Masculino. Estudante :NbI\a lsam .5Gn Rio de Janeiro, RJ NIo in~ .JIl.

Entendeu algumas.•. .- partes, mas obteve
25/11/2013 11:30 22 Masculino. ~ · Iª'-"- Sim Resende Nlo dificuldade.

25/11/2013 U~20 21 Feminino. · i ISIm NJo

Volta Redonda Entendeu algumas:-._~-.-., NiterQi partes, mas obteve

25/11/2013 U:54 21 . '!5Im ~ Rio «teJaneiro Nio dific\lldade.ro::,•••• ,AI •••• I~I.'" ,'" 1't""...,.....
.-,...---

N3025/11/2013 1.:19 23 .•... Est1mnte Mednica moI•••.
25/11/1013 14:56 U_ .•••dino. I~oõc-'nr & SIm H10

Ciências
25/11/2013 16:40 63 Masculino. Professor Ecoll6mias SIm H30
25/111201318:38 21 Feminino. estu<bnte 'er\K.de . NJo Nlo

Entendeu algumas
admlnlstraçJo de partes, mas obteve

251111201318:39 24 Masculino. servidor publim empresas Sim Sim Pinheiral - RJ Nlo dificuldade.

Estailário em Adminlstr~çJo de
251111201318:45 20 MasaJllno. admJnistraçJo Empresas mo NJo
2511112013 18:54 23 Feminino. estudante ad · . Sim Nlo
251111201321:23 20 feminino. Estudante AdministRçJo Sim N30
25/111201322:51 19 Feminino. estudante fisica Sim Não

2611112013 07:42 24 Masculino. ~listade~ admi NJo Não
261111201311:28 24 feminino. Estudante Ad., . HIo NJo

261111201313:55 22 Feminino. Oiftcias ContAbeis NJo Nio

ltaguai, Rio de Entendeu alaumas
Janeiro, Duque de partes, mas obteve

261111201315:43 .a Masculino. I~ Ciências Contábeis Sim Sim Caxias Não dificuldade.

Estudante! ~
281111201311:20 21 feminino. Vendedora Pú.btia Sim Nlo

Entendeu algumas
Volta Redonda-RJ partes, mas obteve

28/111201311:27 24 Masculino. Estudante (Jêndas Conúbeis Sim Sim lt.1tiala - RJ Sim dificuldade.

281111201311:40 21 Femlni.,o. estud.al'lte - . mntiJ:lf;!s Não Nio

Entendeu algumas
Tecnicade poN'tes,mas obteve

28/111201320:33 23 Feminino. . . Ciencias SIm Sim Volta redonda Nlo dificuldade.

Entendeu algumas
Volta Redonda. partos, mas obteve

28/111201321:21 21 Feminino. !~.~ denáas Sfm Sim Nlteroi Sim diflculdade.

2911112013 09:52 22 IU2U"UIino. IAl::dIar .FisaI ~ ~L • SIm Não



Anexo " Respostas Questionário O G.

12. Qual o nfvel de
difiçuld8de obtida n

5.Voc::a 9.Voct ~ acessou o 10. Qual o nome IntllrpretaçAo do
.companhaas 7. Você acha Importante a.Tem interesse Portal da do(.) 11. Você conteúdo dos

pública 6. Você.IA ouviu sabersobr •• saberclas Tr.,aparência. ou o municfpio(a) que encontrou rela1lÓrlo$presen_
do municfpio no falar da Lei de arrecadaçio do seu contas públicas do ReIat6rio de GestAo você acessou dificuldade para no aite do munlefpi

2. Anos. 3. Ti de Responsabilidade municfpio? Se ·m. qual fcfpio no qual F"1SICaI de algum essas açessaras que você teYe
existência: ..u.o •..•.•••.• lnsertda? Fiscal? o motivo? _UI inMrfda? munlefpio? intonnaç6es ? Inforl'NlÇ6M? acesso?..'

Claro. tod05 os cidadãos
devem exercer sua
cidadania. conhecendo as
eont eex;g'ncto
transparência O controle
social dew fazer parte da Municlpio de Conseguiu interpreta
vida dos cidadãos Eu Duque de caxias facilmente todas as

17 anos ONG Sim Sim JX'oc:ur'O faz:er _ eefnPfe- lSim. Sim e Barra Mansa Sim informaç6es


