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RESUMO

o presente trabalho buscou apresentar a importância da correlação existente entre a

democracia participativa, transparência das contas públicas e o controle social através de uma

pesquisa bibliográfica e documental baseada nos referenciais teóricos encontrados em livros,

artigos e na legislação brasileira. Em seguida foi realizada uma pesquisa cujo objetivo foi

verificar o cumprimento dos requisitos obrigatórios regulamentados na legislação vigente, no

que se refere ao detalhamento das despesas, detalhamento das receitas e as informações

financeiras dos atos praticados pelos gestores dos municípios e que devem ser

disponibilizados em meio eletrônico para conhecimento da população. Para isso foi realizada

uma investigação direta nos portais de transparência das prefeituras dos municípios de Angra

dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Parati, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis,

Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda, que compreendem a Região

Sul Fluminense. Foi elaborado um protocolo de observação para a coleta dos dados que foram
.

interpretados da seguinte maneira: para cada conceito de avaliação foi atribuído um indicador

contendo as características que o qualificam e um número na escala de O a 5. A pesquisa

revelou que, mesmo após o término do prazo para a adequação das cidades em cumprirem as

exigências de publicação das informações, e mesmo correndo o risco de não receberem mais

os recursos referentes às transferências voluntárias e de seus prefeitos estarem sujeitos a

responder por crime de responsabilidade, todos os municípios apresentaram, em ao menos um

dos requisitos obrigatórios observados, conceitos avaliativos que comprometem a

transparência da gestão municipal destas cidades.

alavras-chave: transparência, contas públicas, prestação de contas, municípios, requisitos

brigatórios.



ABSTRACT

This paper ainls to present the importance of the relationship bet\veen participatory

den10cracy ., transparel1cy of public accounts and social cOl1trol through a literature and

docun1ents based on theoretical frame\vorks found in books .. articles al1d brazilian laws alld

regulation . Furtheml0re a survey was conducted ailned to verify con1pliance \vitIl lnandatory

req uiren1ellts regulated. in the legislatiol1 , with regard to the details of expellditure , detailing

revenues and fil1ancial informatioll of the acts comnlitted by the managers af the

nlunicipalities and that Sl10uld be available to the population through inte111et. This research

vas perforlned in the transparency \vcbsites of lnunicipalities of Angra dos Reis, Barra do

Piraí, :Barra Mansa, Itatiaia, Parati, ·Pinheiral, Piraí, :Po110Real, Quatis, Resende, Rio Claro,

Rio das Flores, Valellça e Volta Redollda, vvhich comprise the Soutllern Flunlinense Region .

_ protocol of observation to collect data \vas prepared and it was il1terpreted as follows: for

acl1 concept evaluated was assigned. a window containing tlle characteristics that qualify and

number in the range 0-5. The researcll revealed tl1at even after' tlle dead.line for the adequacy

,f the cities to the requirements of publishing the information, alld even at the risl( of not

ceiving more resources for volllntary transfers and despite the fact that their n1.ayors are

- bject to answer for critne liability , alI nlunicipalities had , in at least o:nc of the nla11datory

equirements observed , evalllati\Te cOl1.cepts that conlprolnise the transparency of nlunicipal

allagement of these cities

ey words: tral1.Sparency, .public accounts, accountability of the Cjovenlment, lTIunicilJalities,

andatory reqllirelnents
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1. INTRODUÇÃO

Há anos a sociedade brasileira vem demonstrando insatisfação com o governo. Escândalos

decorrentes de atos ilícitos como desvio de verbas públicas, superfaturamento de obras, bem

como a alta carga tributária, a ineficiência e má qualidade na prestação de serviços públicos,

dentre outros fatores, tem impulsionado a reivindicação pela transparência na prestação de

contas do governo para com a sociedade.

A Constituição da República Federati a do Brasil de 1988 garante o acesso à

informação e incentiva a participação popular i ando o interesse da coletividade. O

acompanhamento da gestão e a fiscalização do ga ,o no setor público é um direito

fundamental do cidadão, mas para que isso aconteça é neces ário q e o órgãos competentes

disponibilizem as informações de maneira acessível e compreen í el obedecendo assim ao

princípio da publicidade bem como o da transparência, contribuindo para a diminuição da

assimetria informacional existente entre o Estado e os cidadãos: o Estado informa~ mas o

cidadão não compreende.

Tema bastante discutido nos dias atuais, a transparência das contas públicas constitui

um instrumento da democracia participativa que tem acompanhado a evolução da sociedade,

no que se refere ao avanço tecnológico, e incentivado a participação da população ao exigir

seu direito ao acesso à informação garantido constitucionalmente. As exigências legais

relacionadas à prestação de contas no âmbito da administração pública têm contribuído para

que a democracia se tome cada vez mais efetiva, à medida que a população passa a ter

conhecimento e acesso à informação.

Desde os anos 80, países em todo o mundo têm vivido uma era de reformas

econômicas no mercado e internas, no próprio Estado, e dentre os objetivos alcançados com

tais reformas está o de tornar os serviços públicos cada vez mais eficientes. No Brasil, visando

introduzir uma efetiva transparência nos atos da administração pública, estão sendo

implementados meios de controle pelos quais se possa acompanhar a execução e a prestação

de contas da administração pública. Um desses meios de controle são os portais de

transparência e/ou páginas de transparência que tem como objetivo servir como instrumento

para que os cidadãos possam não só acompanhar a gestão pública como auxiliar no controle

dos gastos e no uso dos recursos públicos.
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Dispositivos legais como a Lei complementar n°. 101 de 04/05/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal, que veio regulamentar o artigo 163 da Constituição Federal de

1988), Lei complementar n° 131 de 27/05/2009 (criada para alterar a Lei de Responsabilidade

Fiscal no que se refere à transparência da gestão) e Lei n° 12.527 de 18/11/2011, que obrigam

a prestação de contas das entidades públicas e também a divulgação por meio de relatórios

periódicos em meio eletrônico de acesso público com os resultados das aplicações dos

recursos públicos, consolidação das contas e prazo a serem cumpridas, possuem o objetivo de

promover o acompanhamento da devida aplicação (ou não) dos recursos públicos por parte

dos órgãos competentes, bem corrio responsabilização dos gestores pelo não cumprimento das

normas. Porém, sabe-se que mesmo diante de tais dispositivos de lei, dar transparência aos

atos realizados pelos agentes públicos ainda é um desafio, apesar dos diversos recursos

tecnológicos disponíveis, pois é um processo burocrático que envolve, dentre muitos fatores,

recursos financeiros.

Partindo desses pressupostos, a questão que norteia este trabalho é: Os gestores dos

municípios da Região Sul Fluminense têm disponibilizado as informações referentes aos

requisitos obrigados por Lei através das páginas de transparência dos municípios?

A pesquisa se justifica à medida que a transparência é um requisito essencial para o

bom funcionamento estatal e está intimamente ligada ao interesse público, pois é a partir dela

que a sociedade pode exercer seu papel no controle social, permitindo assim uma maior

fiscalização das contas e clareza na utilização dos recursos públicos. Sabe-se que o Estado

está tendo que desempenhar diversas ações diante da necessidade de aprimorar os meios que

possibilitem uma maior atuação do controle social, e o uso da rede mundial de computadores

(internet) têm sido fundamental para esse processo, portanto, o presente trabalho busca

abordar a questão da divulgação das informações contábeis referentes a transparência da

gestão pública, divulgadas por meio das páginas dos portais eletrônicos dos 14 municípios da

região sul fluminense: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Parati, Pinheiral,

Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda,

através de uma pesquisa onde se verificou qual tem sido o nível de informação dos requisitos

obrigatórios apresentados à população.

Almeja-se que esta pesquisa seja útil para a compreensão da obrigatoriedade das leis

que dispõe sobre a transparência pública e o acesso a informação, e também seja uma forma

de averiguar se os municípios analisados apresentam nível satisfatório de transparência.
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1.1. Objetivos da Pesquisa

1.1.1. Objetivo Geral

O objetivo do presente trabalho é verificar se as prefeituras dos municípios da Região

Sul Fluminense estão cumprindo as exigências da legislação vigente (Lei complementar

n°.131/2009 e o Decreto n°. 7.185/2010) no que tange a divulgação dos demonstrativos

contábeis referentes ao detalhamento de despesas, receitas e informações financeiras de forma

adequada, através dos portais de transparência de suas respectivas cidades.

1.1.2. Os Objetivos Específicos

• Apresentar o conceito evolutivo da democracia, que proporcionou o exercício do

controle social;

• Demonstrar a importância do princípio da transparência para o exercício do controle

social;

• Evidenciar a importância da contabilidade pública e da gestão fiscal como instrumento

de informação;

• Destacar o acesso a informação como direito do cidadão e a legislação pertinente como

instrumento de transparência;

• Averiguar se as informações disponibilizadas nos portais de transparência estão sendo

apresentadas à população de forma compreensível, coerente e dentro do prazo

previsto.

13



1.2. Revisão de Literatura

A democracia surgiu como uma forma de governo onde o poder é exercido pelo povo

com objetivo de proporcionar ideais de liberdade e igualdade na tomada de decisões e nas

relações que envolvam toda a população. Em um governo democrático cabe ao cidadão opinar

e decidir sobre os rumos do Estado.

Segundo Andrade, et aI (2010, p.27), a primeira das funções do Estado é a de alocação

de recursos, uma vez que o Estado foi criado para atender as necessidades públicas, e a

segunda função é a distribuição de renda.

Em Estados democráticos como o Brasil, as leis servem para regulamentar os direitos

e deveres dos cidadãos sendo a Constituição Federal a Lei máxima de uma democracia. Em

1988, o Brasil passou por um processo de redemocratização com a criação da nova

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro. Na CF/88 o

direito ao acesso as informações públicas é previsto no Capítulo I, intitulado Dos Direitos e

Deveres Individuais e Coletivos, em seu artigo 5° nos seguintes incisos:

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional;
[...]
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado.

Posteriormente a CF/88 surgiram várias leis, decretos e portarias com objetivo de

acrescentar dispositivos que possibilitem o acesso à informação e a transparência das contas

públicas. Todo esse processo vem acompanhando também o processo de globalização e,

portanto, precisa estar aliado aos avanços tecnológicos, principalmente no que diz respeito ao

uso da rede mundial de computadores e a acessibilidade dos cidadãos.

A Lei n° 9.755 de 16 de dezembro de 1998 determinou a criação de um endereço

eletrônico para divulgação de dados e informações relativas às receitas, à execução

or<iamentária~aos orGamentos e balanços, ao resumo de contratos e à relaçã() men.sal de

compras realizadas pela administração da União, dos Estados e dos Municípios, estabelecendo

as regras para a sua implementação e funcionamento, de acordo com a Instrução Normativa

14



TCU nO028, de 5 de maio de 1999. O resultado foi a criação da home page Contas Públicas

disponível no endereço eletrônico < www.contaspublicas.gov.br >.

Em 2000 foi criada a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar

nOl0l/2000), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na

gestão fiscal de forma que contribuam para dar transparência e limites aos gastos públicos.

f.f.B\aobjetiva aprimorar a responsabilidade na gestão fISCal dos recursos públicos, por meio de
ação planejada e transparente que possibilite prevenir riscos e corrigir desvios que possam
afetar o equihbrio das contas públicas"( Manual da LA! para Estados e Municípios - CGU,
Brasília, 2013).

A LRF trouxe em um de seus capítulos intitulado "Transparência, Controle e

Fiscalização", a exigência da transparência na gestão fiscal para possibilitar a participação da

sociedade no controle e acompanhamento dos gastos públicos:

Art. 48. 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 respecti o parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e aser ões simplificadas
desses documentos.

Pode-se dizer que a LRF trouxe uma mudança importan e para a gestão dos recursos

públicos e, por tudo isso, seu cumprimento é considerado de fundamental importância para

uma gestão pública eficiente.

A Lei Complementar n° 131 de 27 de maio de 2009, surgiu com o intuito de

acrescentar dispositivos à redação da Lei Complementar nO101/00. Esta Lei trouxe a

determinação de normas relacionadas à gestão fiscal bem como a disponibilização das

informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, em tempo real por meio eletrônico. Dentre os principais

dispositivos acrescentados estão:

"Art. 48. ...

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:

I - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos
de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos
de acesso público;

111- adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão
mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A."

15
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[...]

Art. 2° A Lei Complementar nO101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 48-A, 73-A, 73-B e 73-C:

[...]

"Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações
dispostas nos incisos II emdo parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:

I - 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de
100.000 (cem mil) habitantes;

II - 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem
mil) habitantes; .

III - 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Parágrafo único. Os prazos estabelecido neste artigo serão contados a partir da data de
publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo."

"Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, das
determinações contidas nos incisos II e TIl do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o
ente à sanção prevista no inciso I do § 3° do art. 23."

o objetivo da LC n0131/2009 é facilitar a participação de toda a sociedade no que diz

respeito ao acompanhamento de informações básicas sobre a execução orçamentária e

financeira, por meios eletrônicos, popularmente conhecidos como portais ou páginas de

transparência. Outro marco no país, visando introduzir uma efetiva transparência nos atos da

administração pública, foi a criação do Portal da Transparência do Poder Executivo Federal

em 2004, a partida da iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU) :

Por meio do Portal da Transparência, sem necessidade de senha ou cadastro, é possível
consultar os gastos do Governo Federal lançados até o dia anterior. Dessa forma, a sociedade
pode colaborar com o controle das ações de seus governantes, no intuito de checar se os
recursos públicos estão sendo usados como deveriam. (CGU, 2013)

A Lei de Acesso a Informação, Lei n° 12.527 de 16 de maio de 2011, também surgiu

com o propósito de regulamentar e assegurar o direito constitucional de acesso a informação

estabelecendo procedimentos aliados a diretrizes estipuladas visando efetivar a transparência

pública:

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
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III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Quando a população acompanha a gestão governamental e passa a fiscalizar os
recursos e gastos do setor público, exerce o chamado controle social:

o controle social é um complemento indispensável ao controle institucional realizado pelos

órgãos que fiscalizam os recursos públicos. Essa participação é ilnportante porque contribui

para a boa e correta aplicação dos recursos públicos, fazendo com que as necessidades da

sociedade sejam atendidas de forma eficiente. (Cartilha de Acesso a Informação Pública,-

CGV. 2010, p. 22)

Todas essas leis e mecanismos criados pelo governo visam efetivar o chamado

princípio da transparência na gestão pública, que surgiu a partir da necessidade de a sociedade

possuir as informações a sua disposição com o objetivo de tomar conhecimento e acompanhar

a correta aplicação dos recursos públicos que ela transferiu ao Estado através do pagamento

de tributos.

"Em termos conceituais transparência ignifica di ponibilização de informa ~õe que façam

sentido para a sociedade e o que faz entido par o cidadão é aber e uas neces idades e

problemas serão atendidos, em quanto, a que tempo e com que custo. Essa sequência de

informações demandadas pela sociedade é coerente com o conceito divulgado nos manuais

clássicos de gestão onde se apontam que resultado é tudo aquilo que atende a necessidade ou

resolve o problema do cliente, no caso, do cliente cidadão." (SCHEFFER 1
, apud

EVANGELISTA, 2010, p.II)

Para que a população exerça seu papel no controle social dos recursos públicos é
" .necessarlO que os gestores disponibilizem as informações " .necessarlas de forma

compreensível, tempestiva e fidedigna em local acessível. Por isso a importância das leis e

decretos que regulamentam o acesso a informação e a transparência pública.

Segundo Huguette Labelle, a presidente do conselho de administraÇ.ão da ONG

Transparência Internacional, futuramente o Brasil poderá servir de exemplo para outros países

e exportar o modelo de transparência que vem implementando: "Se continuar nessa trilha que

omeçou, o Brasil poderá demonstrar que um país pode fazer muito em pouco tempo".

IEster Inês Scheffer, especialista vinculada a INBRACO - Instituto Brasileiro de Controle Social.
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1.3. Procedimentos Metodológicos

Com base nos dispositivos da legislação vigente (Le n°.131/2009 e Decreto

n°.7.185/2010), sabe-se que as informações públicas divulgadas em meio eletrônico devem

conter determinadas informações específicas relacionadas aos atos praticados pelos gestores

com um padrão mínimo de qualidade. Sendo assim, para desenvolvimento desta pesquisa,

procurou-se analisar alguns dos requisitos obrigatórios que devem ser divulgados nas páginas

de transparência dos municípios e verificar se eles têm sido divulgados ou não, bem como

qual tem sido o nível de qualidade do conteúdo informado a população.

Segundo Martins (2008), o método de observação consiste em um exame minucioso

que requer atenção na coleta e análise de dados e para isso a observação deve ser precedida

por um levantamento de referenciais teóricos e resultados de outras pesquisas relacionadas ao

assunto. Portanto, para a realização deste trabalho, inicialmente foi utilizado o método de

pesquisa descritiva através de uma pesquisa bibliográfica e documental, com o objetivo de

explicar os conceitos necessários para subsidiarem a problemática por meio de referenciais

teóricos encontrados na legislação brasileira, em artigos científicos, livros, revistas

especializadas, dissertações, documentários e matérias jornalísticas.

O segundo passo da pesquisa foi a elaboração de um protocolo de observação para a

coleta de dados tendo como base alguns dos requisitos obrigatórios por lei a serem

apresentados à população por meio das páginas de transparência das prefeituras. Tais

requisitos verificados foram os referentes ao detalhamento das despesas, detalhamento das

receitas e as informações financeiras. Logo após foi feito o acesso aos sites das prefeituras dos

espectivos municípios selecionados partindo para o link disponibilizado para a prestação das

informações concernentes a transparência pública, onde foi aplicado o método de observação

ara registro das informações coletadas. A coleta de dados diretamente dos web sites cumpre

papel de ajudar o pesquisador a entender o fenômeno que está ocorrendo em termos dos

erviços que estão sendo oferecidos (DINIZ, 2000).

Os itens foram coletados tendo como parâmetro sua disponibilidade bem como a

lassificação, por conceitos, do nível de qualidade das informações apresentadas. Os

~onceitos utilizados para a avaliação das informações foram: nulo, ruim, médio, bom, muito

om e ótimo.
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Também foi aplicado um modelo adaptado da chamada Escala de Likert. Trata-se de

um conjunto de itens apresentados em forma de afirmações, ante os quais se pede ao sujeito

que externe sua reação escolhendo um dos 5 ou 7 pontos da escala e a cada ponto associa-se

um valor numérico (Martins, 2008).

O protocolo de observação desenvolvido foi interpretado da seguinte maneira: Para

cada conceito de avaliação foi atribuído um conceito relacionado às informações e um número

na escala de O a 5.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa no sentido de que busca contribuir para o

processo de aperfeiçoamento pelo qual vem passando a administração pública brasileira

visando apresentar as informaçõe referentes à transparência na prestação de contas das

prefeituras para o controle social do cidadão e melhorias na gestão dos municípios

analisados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 de outubro e 06 de no embro de 2013.
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2. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: ALIADA DO CONTROLE SOCIAL E DO

EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA

2.1. Democracia

A democracia é conceituada como uma forma de governo onde se predomina a

vontade do povo fundamentada nos valores de liberdade e igualdade visando o bem comum.

Maluf (2003), define democracia, em sentido formal ou estrito, como sendo um sistema de

organização política em que a direção geral dos interesses coletivos compete à maioria do

povo, segundo convenções e normas jurídicas que assegurem a participação efetiva dos

cidadãos na formação do governo.

O termo democracia surgiu por volta do século V a.C na Grécia Antiga, mais

especificamente na cidade de Atenas, conhecida como berço da democracia, e tem origem nas

palavras gregas "demos" e "kratos", que significam, respectivamente, povo e governo. Sendo

assim, pode-se dizer que na democracia ateniense vigorava o governo "do povo, para o po 0,

pelo povo". 2

Em um período onde o mundo era controlado por reis e facções, os atenien es criaram

ma experiência de governo popular direto a chamada democracia direta. A democracia era

exercida através de assembléias realizadas em praça pública para tratar de diversos assuntos e

problemas, porém, para os gregos, a condição de cidadania era estabelecida por pressupostos

que excluíam grande parte da população. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não eram

onsiderados cidadãos, sendo assim não participavam das decisões relacionadas a

omunidade.3

Com o crescimento da população as reuniões em praça pública se tomaram inviáveis.

Os cidadãos passaram a representar na realização das leis e as assembléias passaram a ser

- Abraham Lincoln foi um político norte-americano. 16° presidente dos Estados Unidos. Na inauguração do
emitério militar em Gettysburg, Lincoln fez a seguinte declaração: "Que todos nós aqui presentes solenemente
dmitamos que esses homens não morreram em vão, que esta Nação, com a graça de Deus, venha gerar uma
ova liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo jamais desaparecerá da face da terra". Tal
. curso além de estar gravado no Memorial de Lincoln em Washington, De é estudado em muitas escolas e é
equentemente mencionado pelos meios de comunicação e em obras de cultura popular.

- OBRE, Eliani Alves; PÔRTO, Isabel Maria S.Arruda. Democracia, Transparência pública e participação
pular, analisados sob o prisma constitucional. 2012 , p. 4.
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presididas por cidadãos comuns nomeados para mandatos temporários. Assim surgiu uma

nova forma de democracia, a chamada democracia indireta ou democracia representativa.

A democracia representativa pode ser compreendida como um sistema político em que

o cidadão participa das tarefas administrativas e legislativas do Estad04 através de

representantes eleitos por meio do voto. Portanto, o ponto principal da democracia

participativa é a representação:

A base fundamental da representação é a idéia exposta por Montesquieu de que os homens em

geral não tem a necessária capacidade para bem apreciar e consequentemente bem decidir os

problemas políticos~ Assim, no interesse de todos, essas decisões devem ser confiadas aos mais

capazes, de identificar, no seu circulo de convívio, esses que são mais capazes. Por isso a

seleção desses representantes deve ser dada a todo o povo, que a estabelecera por meio de uma

eleição. (FILHO, 2011).

Em seu livro Do contrato social, publicado em 1972, Jacques Rousseau5 defende que

somente é legítima a democracia direta, e que a democracia não é possível em qualquer

Estado, afirmando que "não sendo fruto de qualquer clima, a liberdade não está ao alcance de

todos os povos". Segundo Rosseau, a tomar o termo no rigor da sua acepção, nunca existiu a
,

verdadeira democracia, e jamais terá ela existência. E contra a ordem natural que o grande

número governe e que o pequeno número seja governado.

Para Emile Durkheim6
, a democracia só poderia existir como forma histórica de

governo após a criação de órgãos secundários que liguem o Estado ao resto da sociedade:

Não há sociedade em que o governo seja imediatamente exercido por todo o mundo, está

sempre nas mãos de uma minoria, designada aqui por nascimento ali por eleição, que é,

conforme o caso, mais extensa ou menos extensa, mas que inclui apenas um círculo restrito de

indivíduos.

- Segundo o dicionário Aurélio, conceitua-se Estado, no sentido a que se refere, como sendo o conjunto de
oderes políticos de uma nação; governo; Divisão territorial de certos países; Nação politicamente organizada.

"Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico político e escritor suíço. E considerado um dos
rincipais filósofos do iluminismo, sendo que suas idéias influenciaram a Revolução Francesa (1789). Sua obra
rincipal é Do Contrato Social. Nesta obra, defende a idéia de que o ser humano nasce bom, porém a sociedade o
nduz a degeneração. Afirma também que a sociedade funciona como um pacto social, onde os indivíduos,
ganizados em sociedade, concedem alguns direitos ao Estado em troca de proteção e organização.

Émile Durkheim é considerado, junto com Max Weber, um dos fundadores da sociologia moderna. Escreveu
.árias obras sobre suas teorias sociológicas.
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2.1.1. A Democracia no Brasil e as Iniciativas de Combate a Corrupção

o surgimento da democracia no Brasil se deu a partir do dia 15 de novembro de 1889,

data que marcou a mudança de uma monarquia autocrática escravista para uma república

democrática. Tal fato se deu quando o Marechal Deodoro da Fonseca declarou na Praça da

Aclamação que a partir daquele dia, o país se tornaria uma república. Porém, a concretização

dessa democracia enfrentou muitos momentos difíceis como, por exemplo, a ditadura militar7•

Em Estados democráticos como o Brasil, as leis servem para regular os direitos e

deveres dos cidadãos sendo a Constituição Federal a Lei máxima de uma democracia. Na

segunda metade dos anos 80, a política brasileira pa sou por um processo de

redemocratização com a criação da nova Constituição da República Federativa do Brasil,

promulgada em 5 de outubro de 1988. A chamada de "Consti ição Cidadã" além de ter sido

um marco do início da consolidação da democracia no Brasil, trouxe como consequência o

advento do Estado Democrático de Direito:

o Estado Social Democrático de Direito tem suas raízes que remontam ao Estado de Direito

instaurado a partir da Revolução Francesa, é caracterizado pela legitimidade, entendida, em

sentido mais amplo, como abrangente da origem do seu poder, do exercício dessa e da

finalidade do Estado. A origem do poder assim, está na vontade do povo, no seu

consentimento, mas a sua legitimidade não se esgota apenas nesse momento. (TOLED08 apud

AMORIM, 2008).

Em um governo democrático cabe ao cidadão opinar e decidir sobre os rumos do

Estado, mas a complexidade da sociedade moderna nos obriga a eleger representantes para

expressar nossas vontades na administração pública, por isso o voto é o principal mecanismo

de participação popular nas sociedades democráticas.

No Brasil, de acordo com o § IOdo art. 14 da CF/88, o voto é obrigatório para homens

e mulheres maiores de 18 até 69 anos, mas é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70

anos e os com idade entre 16 e 18 anos. Segundo o professor Fabio Nadal9 :

Período militar no Brasil que se estendeu por mais de duas décadas, entre 1964 a 1985.

TOLEDO, Cláudia. Direito Adquirido e Estado Democrático de Direito. São Paulo: ed. Landy, 2003, p. 118.

Professor de direito da faculdade PUC de Campinas.
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o exercício da cidadania corresponde a desdobramento da democracia onde o povo pode atuar

na conformação da vontade do estado, através do voto, da criação de partidos, ações judiciais

que visam preservar o interesse do estado, como a ação popular. O que falta muitas das vezes é

a informação de como o povo, titular do poder do Estado, pode participar de maneira mais

efeti va, isso tem a ver com cidadania.

As ações participativas da sociedade têm uma importância fundamental na garantia do

bom uso dos recursos públicos e talvez seja por isso que a própria CF/88 prevê formas de

participação popular (plebiscito, referendo e a iniciativa popular) como direito dos cidadãos.

Em alguns momentos da história do país, ocorreram manifestações e protestos onde a

população tinha como objetivo a luta pelos seus direito de cidadão e ideais de justiça. Dentre

os principais momentos, podemos destacar o mo imento político democrático denominado

Diretas já! 10 e o Impeachment do então Pre idente Fernando Collor de Melo 11, que

desencadeou o famoso movimento dos "Caras Pintadas,,12.

Em junho de 2013, o Brasil voltou a vivenciar um momento histórico caracterizado

pelo resgate da cidadania através de manifestações populares e protestos que repercutiram a

nível nacional e internacional. No princípio, as manifestações ganharam as ruas de algumas

cidades do país com o objetivo de demonstrar a indignação da população com o aumento da

tarifa do transporte coletivo urbano, porém, aos poucos os motivos e objetivos das

manifestações passaram a ser mais intensos.

"Os brasileiros estão indo para as ruas para pedir responsabilidade, transparência e o bom uso

do dinheiro público. Eles querem saber como o orçamento está sendo usado. Eles não querem

ver 40 ministros viajando em jatinhos do governo enquanto eles são chamados a pagar mais

pelas passagens de ônibus. Eles não querem ver montanhas de dinheiro público serem gastos

o Diretas Já foi um dos movimentos de maior participação popular da história do Brasil. Teve início em 1983,
o governo de João Batista Figueiredo e propunha eleiçõe direta para o cargo de Presidente da República.
.. Diretas Já apoiavam o projeto de lei proposto pelo deputado Dante de Oliveira que almejava a realização de
p eições diretas para presidente do país.

1 Fernando Affonso Collor de Mello foi o 320 presidente do Brasil que em meados de 2, após denúncias de
. egularidades envolvendo pessoas do círculo próximo do então presidente, renunciou o cargo antes de ser
ndenado após ter sido aberto o processo de impeachment impulsionado pela maciça presença do povo nas
as, como o movimento dos Caras-pintadas.

ovimento estudantil brasileiro realizado no decorrer do ano de 1992 que teve, como objetivo principal,
impeachment do presidente do Brasil na época, Fernando Collor de Melo.

23



em estádios que se transformarão em elefantes brancos quando as câmera de TV se forem",

(VERILLO, 2013) 13•

Uma das vitórias alcançadas com as manifestações, anulação do aumento da pas agem

dos coletivos, foi o veto da Proposta de Emenda Constitucional, conhecida como PEC 37 Ique

eliminaria o poder do Ministério Público e definiria como competência "privativa" da polícia

as investigações criminais. Para Roberto Gurgel, chefe do Ministério Público "não há dú ida

de que terá tido influência nisso a movimentação decorrente dessas manifestações ocorrida

em todo o país, que incluíram a PEC 37 como uma das principais pautas na luta contra

corrupção". 14

Constantemente escândalos são divulgados pela mídia envolvendo descobertas da

participação de políticos em atos ilícitos (Máfia dos fiscais, Mensalão, Sanguessuga, Sudam,

dentre outros). A ineficiência e má qualidade na prestação de serviços públicos impede que a

população receba o atendimento adequado em serviços básicos como saúde e educação,

garantidos constitucionalmente. Tais dificuldades enfrentadas na prestação dos serviços ão

por muitas das vezes ocasionadas pela falta de recursos destinados aos setore de ido ao

desperdício e desvio da verba pública. Estes e outros fatores têm impul ionado a

reivindicação por maior transparência na prestação de contas do go emo para com a

população, de modo que saibamos não apenas a forma da distribuição Ida erbas nos setores

da sociedade, mas também como as verbas são efetivamente gastas.

Para Huguette Labelle15, "os governos devem considerar eriamente este repudio da

corrupção por parte dos cidadãos e responder com medidas concretas para reforçar a

transparência e a prestação de contas."

A população é quem possui as melhores condiçõe de acompanhar como está sendo

aplicado os recursos públicos, pois é o usuário do en iço prestados, ou seja, conhecem as

falhas do sistema. Um bom exemplo de iniciati a da população foi criação da Amarribo

13 O que deu errado no Brasil. Artigo Publicado originalmente na Alemanha Disponível no Brasil em
http://www.amarribo.org.br/pt_BR/midiaJartigo_intemo?id=_59. Josmar Verillo é empresário, Doutor em
economia e vice presidente do Conselho da AMARRIBO Bra il.

14 PGR diz que manifestações ajudaram a adiar a PEC 37. Re ista Veja 20/06/2013.

15 Presidenta da ONG Transparency Internacional.
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Brasil16, uma organização sem fins lucrativos pioneira no combate a corrupção no país, que

em 2003 lançou a primeira edição do livro "O Combate à Corrupção nas Prefeituras do

Brasil"e hoje é a representante da Transparency Intemational no Brasil. Além disso, através

da Rede - Amarribo - IFC , composta por mais de 200 organizações locais, é a maior

coalização brasileira em prol do controle social do poder público e da participação

democrática.

Em 2012, apesar de alguns políticos corruptos terem sido condenados no caso do

Mensalão 17, o Brasil alcançou o 690 lugar no Índice de Percepção da Corrupção realizado

entre 176 países. A ONG Transparência Internacional conferiu ao Brasil nota 43, em uma

escala de O (mais corrupção) a 100 (menos corrupção). Isso indica que o país ainda possui

muitos indícios de corrupção.

Em um estudo realizado pela USP constatou-se que o fim da corrupção de políticos e

gestores públicos brasileiros começa com o cidadão comum, independente da classe social.

Para a psicóloga Nanei Gomes:

, ,
"E preciso trabalhar a conscientização crítica das pessoas que atuam no poder público. E

preciso definir e estudar as implicações de cada um na máquina pública, com participação

popular nisso. Além disso, é preciso que o servidor seja tratado de outra forma, já que muitos

atuam em um trabalho por vezes sem sentido. Muitos deles acabam ficando apáticos, se

sentindo impotentes em atuar e fazer alguma coisa para mudar algum q adro de corrupção que

conheçam.,,18

16 Amarribo Brasil - Amigos Associado e

formada por cidadãos que visavam traalhar

acabaram percebendo um grave problema 'e co

alguns vereadores. A partir daí eles se mobilizar

fiscalização, como o TeU, a controladoria' ema

denunciar os crimes de corrupção e conseguiram afa

de cidadania dos cidadãos da cidade.

17 Mensalão é o nome dado pela mídia a um caso e de ' , ia de corrupção política mediante compra de votos de
parlamentares no Congresso Nacional do Brasil e e _ 5 e 2006.

__. a partir da criação de uma associação

cidade de Ribeirão Bonito-SP e logo

q e envolvia o então prefeito da cidade e

ais já existentes de comunicação, denuncia e

dentre outros meios, reunindo provas para

e e ore e o prefeito, fortalecendo assim o sentimento

18Desprezo pelo coletivo e "jeitinho" brasileiro e' am corrupção no País .Tese da psicóloga Nanci Gomes
expõe estrutura de poder que levou população as ruas.
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Combater a corrupção pública é um desafio que exige além de investimentos e

constante aprimoramento dos recursos disponíveis, necessita da participação da sociedade que

é a maior beneficiária dos bons resultados deste controle.

2.2. A Importância da Transparência Pública para o Exercício do Controle Social

A transparência é um dos princípios da govemança pública derivado do princípio

constitucional da publicidade que objetiva o acesso, o controle e a clareza das informações

prestadas pelos entes públicos de modo a garantir o exercício da democracia, o

aperfeiçoamento da gestão pública e o combate à corrupção no setor público.

"Em termos conceituais, transparência significa disponibilização de informações que façam

sentido para a sociedade, e o que faz sentido para o cidadão é saber se suas necessidades e

problemas serão atendidos, em quanto, a que tempo e com que custo. Essa sequência de

informações demandadas pela sociedade é coerente com o conceito divulgado no .manUal

clássicos de gestão onde se apontam que resultado é tudo aquilo que atende a nece idade ou

resolve o problema do cliente, no caso, do cliente cidadão" (Scheffer, INBRACO).

Atualmente o termo transparência tem sido constantemente emprega o na e fera

pública sendo entendido como uma forma de fortalecer a democracia e ro o er eficiência e

efetividade ao governo além do aperfeiçoamento do contro e o .

sociedade ter conhecimento das ações adotadas pelo go e an

A participação popular, alicerce do o 01

arma a possibilitar a

epende fortemente da

transparência das ações governamentais e das o pois sem informações as

decisões são prejudicadas (PLATT NETO et aI ap d COELHO, Mary Cristina, et aI, 2011,

p.15).19

O controle social pode ser entendido orno o exercício da cidadania através da

participação dos cidadãos por meio da fi caliza ão do monitoramento e controle das ações da

gestão do Estado. Através da ativa participação no controle social, o cidadão tem por direito

19 PLATT NETO, Orion Augusto et aI. Publicidade e ansparência das contas públicas: obrigatoriedade e
abrangência desses princípios na administração pública rasileira. Revista Contabilidade Vista & Revista, Belo
Horizonte, v. 18, n. 1, p. 75-94, jan./mar.2007. 26



apurar se os recursos públicos estão sendo aplicados corretamente e exigindo a pre

ontas.

Para que a população possa ter acesso às informações é preciso que elas ej

divulgadas pelos entes públicos responsáveis. A divulgação das ações governamentais pe o

Poder Público contribui para o aumento da participação da sociedade e consequentemente
,.

leva ao fortalecimento da democracia. E esse um dos objetivos da transparência, porém o

imples fato de a informação sobre os atos do governo estar disponível não garante que ela se

tome efetivamente pública ou inteligível ao cidadão comum.

Não basta saber o quanto arrecadou e como gastou, é preciso evidenciar para a sociedade qual

foi o resultado econômico produzido pelo gasto,quais e quantos foram os serviços prestados

,qual é o seu preço de mercado, qual a receita econômica produzida, se a entidade está

produzindo lucro ou prejuízo econômico. A sociedade está ávida por informações que

minimizem a assimetria informacional entre ela e o Estado. ( SLOMSKI, 2011)20

Outro fator que dificulta o exercício do controle social é o excesso das práticas

burocráticas que acabam por interferir no controle da execução das ações do governo. A

maior parte dos problemas derivados da burocracia em de falhas de planejamento e de um

orçamento incompatível entre os recursos e as açõe.

No contexto das relações democráticas, a tran parência deve proporcionar uma relação

entre governo e população e não diz respeito apenas a divulgação das informações referentes

a prestação de contas, ela deve demonstrar a coerência das ações prestadas pelo governo e a

relação custo benefício proporcionadas pelos ato ali demonstrados através dos números. A

ociedade espera que além de apresentar as in ormações, os entes públicos justifiquem a

ocorrência dos fatos por meio de uma linguagem clara e eficaz que possibilite um

entendimento simples e transparente de modo a facilitar o controle por parte dos cidadãos.

Porém, não é isso que por muita das vezes acontece. Isso faz com que se surja a desconfiança

e o descrédito da sociedade para com os demon trativos do governo e todo esse processo leva

a chamada assimetria informacional21•

Alguns mecanismos de controle social podem ser encontrados e assegurados por meio

da Constituição Federal de 1988, incluído também por meio da Emenda Constitucional

_o Controladoria e Governança Corporativa na Gestão Pública, SP 2011 ,p.I8

_1 O assunto será abordado posteriormente.
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n071/2012, dentre eles, o dever da prestação de contas à sociedade, o acompanham

políticas públicas, a democratização e promoção da transparência das ações do E ad

controle social por meio da criação de conselhos, que são canais importantes par

participação da sociedade, uma forma direta de a sociedade participar e deliberar assun

sobre políticas públicas em seus municípios.

O povo brasileiro vem passando por um momento em que a conscientização e a luta

pela garantia dos seus direitos têm tomado um lugar de destaque no âmbito de suas relaçõe

cotidianas. Prova disso e a realização de conferencias, espaços públicos de debates que

incentivam a democracia participativa, podendo ser realizados em nível local, regional,

estadual e federaL Como um bom exemplo pode ser citado a 1a CONSOCIAL - Conferencia

Nacional sobre Transparência e Controle Social, que teve como objetivo principal "promover

a transparência pública e estimular a participação da sociedade no acompanhamento e

controle da gestão pública, contribuindo para um controle social mais efetivo e democrático".

A transparência na gestão pública exige o incentivo à participação popular e a

realização de audiências publica, pois é um vínculo, uma relação de confiança entre o cidadão

e o Estado que vêm apresentando relevante importância social e gerencial através de avanços

obtidos nos últimos anos com a edição de leis, decretos e portarias que objetivam tomar o

conhecimento das informações, relacionadas às contas e ações do governo, mais acessíveis e

úteis para os cidadãos.

2.3. A Contribuição da Accountability para Diminuição da Assimetria Informacional

A tradução do termo accoutability nada tem a ver com o significado de contabilidade,

como conhecemos no Brasil, ele ainda não po ui tradução para o português, mas é definido

por muitos autores como prestação de conta. Accountabily aproxima-se do conceito da

obrigação de se prestar contas do resultado obtidos em funções das responsabilidades que

decorrem de uma delegação de poder autoridade), consequentemente, há a geração de uma
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responsabilidade, que é a de prestar contas de seu desempenho e seus resultado CO

apud QUINTANA et al., 2011, p.151).

Para Castro (2011, p.512), "accountability é uma proteção dos cidadãos às prátic

má administração [...] por isso começou a ser entendida como questão de democracia.Quan

mais avançado o estágio democrático, maior o interesse pela accountability que tende a

acompanhar os avanços dos valores democráticos, tais como: igualdade, dignidade human~

participação, representatividade etc."

A CF /88 prevê que todos os responsáveis pela utilização de recursos públicos são

sujeitos ao processo de prestação de contas.23 Pode-se dizer que a accountability e sua prática

permanente, aliada ao exercício do controle social, é um importante instrumento de boa

governança, pois os agentes públicos tem pode dever prestar contas de sua atuação. A relação

entre governantes e governados gera a chamada assimetria informacional.

Para tratar da assimetria informacional é preciso falar sobre a Teoria da Agência. A

Teoria da Agência, de Jensen e Meckling (1976), é uma das teorias que se relaciona as

questões da gestão pública, ela ocorre a partir do momento em que há o distanciamento entre

o agente (o governo) e o principal (os cidadãos).

"A Teoria da Agência baseia seus pressupostos num contrato social tácito em que o principal
(cidadão) encarrega o agente (gestor) de desenvolver alguma atividade de seu interesse.
Entretanto conflitos surgem nessa relação: (i) divergência de objetivos entre principal e agente,
(ii) dificuldade de monitoramento das ações do agente e (iii) atitudes diferenciadas em relação
ao risco (BAIRAL, Maria et ad , aput CRUZ, 2010).

o conflito de agencia surge quando o principal (cidadão) dispõe de menor informação

que o Agente (gestor público), podendo o último tomar decisões diferentes do interesse do

primeiro (CORBARI24 apud QUINTANA et aI., 2011, p.152), ou até mesmo quando o agente

acaba fornecendo informações incompletas ou simétricas aos cidadãos. Tais informações se

tornam conflitantes com os interesses dos cidadão, que buscam o retomo, a contraprestação

dos tributos pagos ao Estado através de serviços públicos eficientes e informações úteis as

suas necessidades. Há uma falha na comunicação e o resultado é a assimetria informacional

entre o gestor e a sociedade, ou seja, a falta de uma prestação de contas efetiva.

22CORBARI, Ely Célia. Accountability e controle ocia1: de afia a construção da cidadania. Caderno da Escola
de negócios da Unibrasil, Curitiba, n02jan.ljun.200 .

23CF/88 Art.70. Parágrafo único.

2~dem23.
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Figura 1 - Ausência de Accountability em Decorrência da Assimetria Informacional

A função a accountability é fornecer um e o e ligação entre o Estado e a sociedade
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3. A CONTABILIDADE PÚBLICA E A GESTÃO FISCAL

3.1. Conceito de Contabilidade Pública e Contas Públicas

A contabilidade é uma ciência que possui papel fundamental na sociedade por

relaciona-se ao controle do patrimônio, tanto público como provado, e por se basear em

informações. Na prática, a contabilidade caracteriza-se por conjunto de procedimentos

ordenados e concretos aplicáveis na busca do objetivo específico que é a informação

(CASTRO, 2011).

Sobre o conceito de contabilidade pública, Kohama (2000, p.50) diz que "[ ...] é o

ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra à organização e execução da

Fazenda Pública, o patrimônio público e suas variações".

A NBC T 16.1 conceitua contabilidade pública como sendo um "ramo da ciência

contábil que aplica, no processo gerador de informações, os princípios e as normas contábeis,

direcionados à gestão patrimonial de entidades públicas, oferecendo aos usuários informações

sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira

e física do patrimônio da entidade e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de

decisão e à adequada prestação de contas". Ou seja, a contabilidade pública não está

relacionada apenas as variações do patrimônio, mas também no orçamento público, sua

execução na previsão e arrecadação da receita e na execução da despesa.

Segundo Castro (2011, p.91), a contabilidade aplicada ao setor público busca explicar

de forma integrada os efeitos das ações do governo, bem como o reflexo no patrimônio e .L&c~

finanças públicas, do atendimento às demandas da sociedade.

A contabilidade aplicada à gestão pública, também é conhecida como conta

govemamental25 e tem como base a Lei n04.320/64, que institui normas gerai

25 A denominação Contabilidade Governamental advém do fato de que nos últimos ano
contabilidade aplicada a qualquer atividade implica no estudo e análise das operações corre
objetivo da validação de sua pertinência. Portanto, o sentido gerencial é mais abrangente e · ~...,--
Contabilidade Governamental, enquanto o estudo específico da evidenciação
normativamente na adoção do termo Contabilidade Pública. Lino Martins da
Governamental, p9.



I anceiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, E LIL...L"'-...L"

unicípios e do Distrito Federal.

Atualmente, o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilida

eio para enfatizar o real objeto da contabilidade: o patrimônio público.

o pr.ocess.o de c.onvergência visa m.odernizar .os pr.ocediment.os c.ontábeis,

p.ossibilitand.o a geraçã.o de inf.ormações úteis para .o ap.oi.o à t.omada de decisã.o e a.o

pr.ocess.o de prestaçã.o de c.ontas e c.ontr.ole s.ocia1.(Cartilha N.ova C.ontabilidade e

Gestã.o Fiscal- M.odernizaçã.o da Gestã.o Pública- CGU, 2013).

o estudo da contabilidade pública é muito amplo e implica os conhecimentos

relacionados à contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial. Para alcançar os

objetivos relacionados a estes enfoques é necessário que se obedeça três requisitos

fundamentais que segundo Lino Martins26 são: a fidelidade à realidade operacional; a

obediência ao princípio de análise; e a estruturação em função da utilidade dos resultados.

Conclui-se então que a contabilidade pública deve apresentar informações fidedignas que

possam ter suas despesas e receitas (origem e aplicação) confrontadas e que evidenciem os

fenômenos patrimoniais existentes, portanto devem ser transparentes, compreensíveis e úteis a

todos os seus usuários.

Para que ocorra a integração entre os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial é

necessário a utilização de um sistema de contas:

Sistema de c.ontas é um c.onjunt.o de contas c.o.ordenadas em relaçã.o a um .objet.o c.omplex.o -

patrimôni.o, redit.o, gestã.o financeira, previsã.o, etc. Daí dizer-se que há vári.os sistemas de

c.ontas, p.orque vários são os objetos complexos que podem se relevados através das contas

independestes entre si. (MARTINS, aput Viana, 1962).

Segundo Lopes de Sá (1997), antes mesmo que o ser humano soubesse escre er e

calcular, escriturou a conta. No Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

encontramos as seguintes definições:

Conta é a expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza, e iden iando a

composiçã.o, variação e estado do patrimônio, bem c.omo de bens, direitos obrigações e

situações nele não compreendida mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo.

26 Mestre, professor, escritor, c.onsultor falecido em 2013.
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Plano de Contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por um

contas, previamente estabelecido, que permite obter as informações necessárias à e abo

relatórios gerenciais e demonstrações contábeis conforme as características gerais da en .

possibilitando a padronização de procedimentos contábeis. [...] tem como objetivo atender

maneira uniforme e sistematizada, o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade.

Desta forma, proporciona maior flexibilidade no gerenciamento e consolidação dos dados e

alcança as necessidades de informações dos usuários. Sua entrada de informações deve ser

flexível de modo a atender os normativos, gerar informações necessárias à elaboração de

relatórios e demonstrativos e facilitar a tomada de decisões e a prestação de contas.

As contas públicas são informações e dados especificados pela Lei Federal n°

9.755/1998 que são classificadas em três categorias:

a) De natureza financeira são tributos arrecadados, recursos recebidos e recursos

repassados;

b) De natureza orçamentária são orçamentos anuais, execução dos orçamentos e balanços

orçamentários;

c) De natureza administrativa são compras, contratos termos aditivos, dispensas,

inexigibilidades, convênios, acordos, e outros instrumentos congêneres, bem como

permissões e concessões.27

A estrutura do plano de contas é influenciada pela teoria patrimonialista onde as

contas são classificadas como contas patrimoniais e contas de resultado. No Brasil, o PCASP

surgiu da necessidade de melhor evidenciação das contas e adequação aos padrões

internacionais de contabilidade tendo a divulgação de sua estrutura com prazo para

implantação facultativa em 2010 e obrigatória em 2011 para União, em 2012 para os Estados

e em 2013 para os Municípios.

27 Como Publicar as Contas Públicas - Publicação Técnica, n° 10, la edição, Abril de 2009. Associação
Transparência Municipal. p.5
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3.2. A Transparência na Gestão Fiscal com a Lei de Responsabilidade Fiscal

A Lei n° 9.755 de 16 de dezembro de 1998 determinou a criação de um endereço

eletrônico para divulgação de dados e informações relativas às receitas, à execução

orçamentária, aos orçamentos e balanços, ao resumo de contratos e à relação mensal de

compras realizadas pela administração da União, dos Estados e dos Municípios, estabelecendo

as regras para a sua implementação e funcionamento, de acordo com a Instrução Normativa

TCU n° 028, de 5 de maio de 1999. O resultado foi a criação da home page Contas Públicas

disponível no endereço eletrônico < www.contaspublicas.gov.br >.

Essa obrigação de transparência das informações foi reforçada com a Lei

Complementar n° 101 de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF) , que trouxe em um de seus capítulos intitulado "Transparência, Controle e

Fiscalização", nos artigos 48 a 59, a exigência da transparência na gestão fiscal para

possibilitar a participação da sociedade no controle e acompanhamento dos gastos públicos.

Em 27 de maio de 2009, a Lei Complementar n° 131 (que veio acrescentar dispositivos

à Lei Complementar nO 101/00) trouxe a determinação de normas relacionadas à gestão fiscal

bem como a disponibilização das informações sobre a execução orçamentária e financeira da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em tempo real por meio eletrônico.

Segundo Cruz et aI. (2009, p.182):

"a transparência da gestão fiscal é tratada na Lei como um principio de gestão, que tem por

finalidade, entre outros aspectos, franquear ao público acesso a informações relati vas às

atividades financeiras do Estado e deflagrar, de forma clara previamente estabelecida, o

procedimentos necessários a divulgação dessas informações".

A LRF foi um marco na ge tão p "b .

gestão responsável passando a ter a ob '(1a~-o

com os recursos dentro do períodO' de ada 0"0 .0.

limites fiscais, prazos para divulgação de .

atribuições. 28

aea z

o

asre

28 A lei também impede que o prefeito aumen a e p a com pessoal nos 180 di
mandato, e determina que nenhum benefício ou e iço rela . o à seguridade social
ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total.

~..............ar ao final de seu
riado, majorado

34

http://www.contaspublicas.gov.br


Segundo Furtado (2005), uma gestão fiscal responsável está assentada em trê p

planejamento (na gestão dos recursos), a transparência (na apresentação das informaçõ )

controle (interno, externo e social) das contas públicas.

Outro marco importante foi à institucionalização do orçamento participativo presen e

o parágrafo único do art. 48 que dispõe que a transparência será assegurada mediante

.
•

mcentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de

elaboração e de discussão do PPA, da LDO e da LOA. Vale ressaltar também os prazos e as

formas de divulgação contida nos artigos 52 a 55 sobre Relatório Resumido da Execução

Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Quanto à fiscalização da gestão fiscal a LRF dispõe que:

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o aUXI1iodos Tribunais de Contas, e o

sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento

das normas desta Lei Complementar [...].

Tal artigo reforça os dispositivos dos artigos de n° 70 e 71 da CF /88, que também

tratam da fiscalização sobre a utilização dos recursos públicos e a prestação de contas.

Os Tribunais de Contas são instituições importantes e fundamentais no processo de

sustentação da democracia, agindo na defesa da boa e regular aplicação dos recursos públicos

(CASTRO, 2011).
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· o DIREITO À INFORMAÇAO

4.1. O Princípio Constitucional da Publicidade e o Acesso a Informação

O direito de acesso à informação está vinculado ao direito da democracia, bem como o

exercício prático do princípio constitucional de que "todo poder emana do povo" está

condicionado ao acesso da população ao conhecimento e à informação.290 Princípio da

Publicidade tem como principal objetivo divulgar informações sobre as ações realizadas pela

Administração Pública em prol do interesse social.

"O princípio da publicidade, de natureza republicana, traz em seu núcleo a idéia de que
todos os atos e negócios em que a administração pública tomar parte devam ser de
conhecimento de toda a sociedade, face ao agir do Estado, tanto em nível político quanto
no administrativo, sempre ser motivado por razões de interesse públic030".

No Brasil, a obrigatoriedade da prestação de contas por parte dos entes públicos e dos

órgãos que compõe a administração direta e indireta é expressa na Constituição Federal de

1988 através do princípio da publicidade, apresentado no artigo 37 :

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]
§ 10 - 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 caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos.

Dar publicidade é permitir a ampla divulgação e legitimidade das informações para

que a sociedade obtenha conhecimento e controle sobre os órgãos que têm o dever de zelar

pelo bom emprego dos recursos públicos. O dever de dar publicidade aos atos da

administração pública está intimamente relacionado com o princípio da transparência, porém,

29 Acesso à Informação e Controle Social das Políticas Públicas - Realização: Brasília, 2009. Apresentação

30 Artigo :0princípio da publicidade no direito processual civil. Cleber Demetrio Oliveira da Silva, Mestre em
direito pela PCU.: http://jus.com.br/artigos/8361/0-principio-da-publicidade-no-direito-processual civil#ixzz2iH
SgKrTo.

http://jus.com.br/artigos/8361/0-principio-da-publicidade-no-direito-processual


por muitas vezes a informação disponibilizada pode não ser considerada to~~_,~ ..._,

transparente devido à ausência de características que a defina como transparente. De e-

levar em conta que a transparência também se relaciona ao modo com que os cidadão

possam também compreender tais informações.

O direito de acesso a informação pública é um direito Universal previsto na legislação

de mais de 90 países em todo o mundo, reconhecido por vários organismos da comunidade

internacional e está presente em diversas convenções e tratados assinados pelo Brasil. Dentre

eles podemos citar o artigo XIX da Declaração Uni er al dos Direitos Humanos que diz:

"Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de ro ar receber e transmitir informações e

idéias por quaisquer meios e independentemente o te a .

Ao longo da história do Brasil diferen e " .cas já contemplaram de maneiras

variadas a questão do acesso à informação e a transparência dos atos praticados

pelos entes da administração pública. a C

direito do acesso às informaçõe p

fundamentais em seu artigo 5°:

Art. 5° ''Todos são iguais peran a le'
brasileiros e aos estrangeiro re i
à igualdade, à segurança e à propri~ ....~,.

deral de 1988 podemos constatar o

o no rol dos direitos e garantias

. . ção de qualquer natureza, garantindo-se aos
a' iolabilidade do direito à vida, à liberdade,

_.a. .•..••.•..os seguintes:

XIV - é assegurado a todos o ace
necessário ao exercício profissional'

o ção e resguardado o sigilo da fonte, quando

XXXllI - todos têm direito a r
particular, ou de interesse coleti o o
responsabilidade, ressalvada aqu...,..L~
e do Estado".

órgãos públicos informações de seu interesse
e serão prestadas no prazo da lei, sob pena de

.. o seja imprescindível à segurança da sociedade

Ainda de acordo com a Carta

princípio da publicidade como exposto ain

poderá restringir a publicidade dos a o'

interesse social o exigirem" . Na Declara -

Expressão (2000) Item 4:

e i tem exceções que impõem limites ao

o .go 5°, inciso LX, onde relata que "a lei só

ais quando a defesa da intimidade ou o

ramericana de Princípios de Liberdade de

"O acesso à informação em p o Estado é um direito fundamental do indivíduo. Os
Estados estão obrigados a garan . e er 'cio desse direito. Este princípio só admite limitações
excepcionais que devem e tar r . e te estabelecidas em lei para o caso de existência de
perigo real e iminente que amea ança nacional em sociedades democráticas".
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A publicidade e o acesso a informação de e er compreendi o anto pelos entes

públicos como pelos servidores e pela popu ação m g al c ir it ndamental do

cidadão e não apenas como uma prática admi .

4.2. A Lei de Acesso a Informação

Ao longo dos último ano a te oIogia .nforma ~ão tem tomado m

importante nas relações sociai em todo o m do.

Em 18 de novembro de 2011 a presidente da República Dilma Rousself sancionou a

Lei n° 12.527, a chamada Lei de Acesso a Informação, que veio contribuir para a

regulamentação do direito constitucional do acesso a informação, efetivar a possibilidade de

participação popular e o controle social das ações do governo. A Lei entrou em vigor a partir

de 16 de maio de 2012 e seus dispositivos são aplicáveis aos três poderes (Executivo,

Legislativo e Judiciário) dos três níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal), bem

como aos outros órgãos públicos integrantes da administração direta dos três poderes, as

autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos devem

obedecer aos princípios básicos da administração pública:

Art. 3Q OS procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de

acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da

administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

A LAI estabeleceu aos órgãos público a obrigação de divulgar pelo menos um rol

mínimo das informações pública atra és de "sítios oficiais da rede mundial de

computadores" (internet) para que o cidadãos possam não só ter acesso, mas também
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solicitar informações de seu intere e re peitados os mecanismos, restn -

procedimentos para a entrega de informa ões solicitadas à administração púb' a

as regras referentes à classifica ão de informações sigilosas. A Lei també

responsabilização do servidor no aso de seu descumprimento.

O Decreto n° 7.724 de maio de 20 2, que regulamenta a Lei nO12.527, em seu Ca" o

Da Transparência Ativa no art.7° a artir do no inciso 10, estabelece que:

§ 12 Os órgãos e en,",,-',~'''''J . e erão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a
divulgação das info que trata o caput.

[...]

§ 32 Deverão ser . ~~, na seção específica de que trata o § 12,informações sobre:

I - estrutura o g~'.-....... competências, legislação aplicável, principais cargos e seus
ocupantes, ende _ ...._""-onesdas unidades, horários de atendimento ao público;

n- programas -es, obras e atividades, com indicação da unidade responsável,
e quando existentes, indicadores de resultado e impacto;pnnclpru.s me

m -repas e o _.6.&._ .•..•as de recursos financeiros;

v - licitaçõe
dos contra o

e em andamento, com editais, anexos e resultados, além
e notas de empenho emitidas;

VI-rem ner -
emprego

ídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e
. do auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens
Ia entos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa,

conforme ato do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

. "" .pecuman . LJ" ••••.L.~

de maneira .•........· .\,.IU.

mai frequentes da sociedade; e

•...•~·""L~l~"'"'" de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei nO12.527

ia eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC.

Vil -re po

VllI - conta a

de 2011, e te efa

A criação da LAI e .de ia um importante passo para o aperfeiçoamento da ge ão

pública no Brasil ao possibili ar ,maior controle dos recursos, bem como do comba e a

corrupção, e também a inclusão ial q e possibilita uma ação mais efetiva do cidadão na

gestão do Estado. O desafio agora é gurar sua implementação.

39



4.3. Os Portais e as Páginas de Transparência Pública

Desde os anos 80, paí e em o

econômicas e de Estado. Dentre o objeti o

serviços públicos cada vez mais eficiente . O

o mundo têm vivido uma era de reformas

ados com tais reformas está o de tomar os

e mo, ráticos cada vez mais tem lutado

pelo direito de acesso as informações e, simultaneamen e, o o da tecnologia da informação

tem possibilitado um avanço rumo a transparência nas organiza õe , aumentado a capacidade

de a população exercer o controle social fiscalizando o pod r público e participando na

tomada de decisões.

A Controladoria Geral da União (CGU) é o órgão do Go e o Fede aI incumbido do

controle interno nas entidades públicas, que, dentre outras funções é re o á e por verificar

a destinação dos recursos federais através da fiscalização e detecção fraude e relação ao

uso do dinheiro público. Seu objetivo é não apenas detectar casos de corrupção mas também

antecipar-se a ela, desenvolvendo meios para prevenir a sua ocorrência. Essa ati idade é

exercida por meio da sua Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC)3 .

Para contribuir para o efetivo controle social, bem como possibilitar uma maior

transparência e publicidade dos atos da Gestão Pública Federal, a CGU tem criado diver .os

mecanismos sendo que o principal deles foi a criação do Portal da Transparência do Governo

Federal (lançado em novembro de 2004), cujo objetivo é o de assegurar a boa e correta

aplicação do dinheiro público e tendo o apoio da sociedade para auxiliar na fiscalização. O

portal, que pode ser encontrado através do link < portaltransparencia.gov.br >, já foi várias

vezes premiado por ser reconhecido como um dos mais completos sites de transparência

pública do mundo.

Há também outros programas e ações criadas pela Controladoria-Geral da União que

tem contribuído para o processo de transparência pública e controle social no Brasil, tais

como: Programa Olho Vivo, a Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social

(Consocial), Conflito de Interesses, Observatório da Despesa Pública, o curso Controle Social

e Cidadania e o Programa Brasil Transparente.

31 A SPTC foi criada em janeiro de 2006, e reestruturada em 17 de setembro de 2013, com a publicação
do Decreto n° 8.109, é responsável por centralizar as ações de prevenção da corrupção, que, antes de sua criação,
eram implementadas de forma dispersa pelas unidades da Controladoria Geral da União.
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o programa Brasil Transparente foi criado para auxiliar Estados e Municípios na

implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à

Informação. Tal programa mostra a preocupação da União com a transparência da gestão,

qualidade essencial de uma gestão que respeita o cidadão e o cumprimento do disposto no art.

64 da LRF:

A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a

modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e

previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar.

Foi a partir do Decreto de n° 5.482 de 30 de junho de 2005, regulamentado pela

Portaria Interministerial CGUIMPOG n° 140, que dispõe sobre a divulgação de dados e

informações pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, por meio da Rede

Mundial de Computadores (Internet), que o Governo Federal pa sou a disponibilizar as

chamadas Páginas de Transparência com o objetivo complementar a informações já

divulgadas por meio do Portal da Transparência do Governo. As páginas de Transparência

devem conter informações sobre despesas realizadas pelos órgãos e entidades da

Administração Pública Federal, execução orçamentária, licitações, contratações, convênios,

diárias e passagens.

Segundo a Controladoria Geral da União, as diferenças básicas entre os chamados

Portais de Transparência e as Páginas de Transparência Pública são que o primeiro

visa apresentar ao cidadão, em um único sítio, informações sobre a aplicação de recursos

públicos federais, a partir da consolidação de milhões de dados oriundos de diversos órgãos

do Governo Federal relativos a Programas e Ações Do Governo. Já o segundo objetiva

apresentar dados referentes às despesas realizadas por cada órgão e entidade da

Administração Pública Federal, com informações sobre execução orçamentária, licitações,

contratações, convênios, diárias e passagens. Cada órgão ou entidade tem sua própria Página

de Transparência com informações detalhadas sobre sua respectiva execução

orçamentária.32 Na prática não há muita distinção entre os termos.

Conforme definido pela LC 131 todo o entes possuem obrigação em liberar ao pleno

conhecimento e acompanhamento da ociedade, em tempo real, informações pormenorizadas

sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. Essas

32 Site www3.transparencia.gov.br na aba de perguntas e re postas.
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informações precisam estar disponíveis na rede mundial de computadores, não nece

em um Portal da Transparência, contudo, considerando as boas práticas, é desejável co

as informações em um só local. (Portal da Transparência do Governo Federal, 2013)

Como já citado anteriormente, o Programa Brasil Transparente é uma iniciativa da

cau. Ele foi lançado em janeiro de 2013 para auxiliar Estados e Municípios na

implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à

Informação, porém, segundo dados da própria cau em um levantamento realizado em agosto

de 2013, apenas 62% dos Estados brasileiros, 52% das capitais (incluindo o Distrito Federal)

e 18,15% dos municípios acima de 100 mil habitantes (incluindo capitais) possuem

regulamentação da Lei de Acesso à Informação.

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei de Acesso a Informação foi regulamentada por

meio do Decreto n° 43.597, de 16 de maio de 2012. No âmbito municipal, por meio da

pesquisa realizada em agosto de 2013, pôde-se destacar que entre os municípios com mais de

100 mil habitantes localizados no Estado do Rio de Janeiro a LAI não se encontra totalmente

regulamentada. Dentre estes municípios, quatro deles estão localizados na região sul

fluminense e são objetos da pesquisa deste trabalho.

Quadro 1- Regulamentação da Lei de Acesso á Informação nas cidades da Região Sul Fluminense

com mais de 100 mil habitantes

.... ... .. .
Fonte: site Controladoria-Geral da União, 2013
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4.4. A Responsabilidade dos Municípios na Prestação de Contas

o município é a esfera de governo mais próxima do cidadã033• Prestar contas e

incentivar a participação popular é um dever das prefeituras dos municípios, mas para muitos

esse ato ainda constitui um desafio.

O dever de prestação de contas e o dever de fiscalização dos municípios é expresso na

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.
[...]
§ 3° - 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.

A Lei Orçamentária do município juntamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal é

essencial para a gestão das contas públicas, pois é através da Lei Orçamentária que se define

onde deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos do

município no ano seguinte. A Lei Complementar n° 131/2009, tomou obrigatória a adoção,

por todos os entes da Federação, de um sistema integrado de administração financeira e

controle devendo o mesmo atender a um padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder

Executivo da União. Dentre os dispositivos acrescentados a LRF pela LC n0131/2009 está o

disposto no art. 48-A:

Para os fins a que se refere o inciso IIdo parágrafo único do art. 48, os entes da Federação
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:

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.

A LRF trouxe em seu art.73-B (também alterado pela LC n0131/2009), os prazo para

o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e In do parágrafo único do art. 48 e

do art. 48-A:

33 Governo municipal. Disponível no site: http://www.guiadedireitos.org/index.php?option=coID_content&
view=article&id= 1061&ltemid=279
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Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento d
dispostas nos incisos II em 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 Município o
100.000 (cem mil) habitantes;

11- 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100. e
mil) habitantes;

III - 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de
publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo.

A data a que se refere o parágrafo único do art.73- B foi o dia 27 de maio de 2009.

Com isso, o prazo para os municípios e adequarem a Lei da Transparência chegou ao fim

maio deste ano, e com isso muitos município já tem sido notificados pelo descumprimento

da Lei e correm o risco de sofrer penalidades como a suspensão de recursos oriundos de

transferências voluntárias e verbas de programas federais.

O art.51 da LRF também determina que os Municípios devam encaminhar suas contas

ao Poder Executivo da União, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até o

dia 30 de abril e que, caso o prazo enha a ser descumprido, acarretará o impedimento de o

município receber as transferência oluntárias e contratar operações de crédito, exceto as

destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária, até que a situação

seja regularizada.

Cabe ressaltar que atra é do Portal da Transparência do Governo Federal pode-se

visualizar o valor dos repasse realizado para cada município.
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5. ANÁLISE DOS DADOS

Conforme já abordado anteriormente, as informações disponibilizadas pelos entes

públicos em meios eletrônico de em possuir um padrão mínimo de qualidade. Ao ser

avaliada, a informação toma-se fi nsurá e de acordo com o objetivo a que se propõe, e

passa a ser um indicador capaz de de on ar ní el de qualidade e/ou transparência. Para

atestar o nível de transparência bem o o o mprimento dos requisitos presentes na

legislação vigente, foi construído um p o oc o e o a ão baseado em experiências e

pesquisas anteriores 34, onde se verifico a pr ença o ão do requi itos obrigatórios que

devem ser apresentados pelas prefeituras do município por e"o de uas páginas e/ou

portais de transparência, bem como a forma como estão sendo apre tada tais informações.

O protocolo de observação desen olvido é interpretado da seg . e maneira: Para cada

conceito de avaliação foi atribuído um indicador contendo as caracterí tica q e o qualificam

e um número na escala de O a 5. O objetivo desses números é refletir o grau de tran parência e

qualidade de cada item analisado, sendo O o indicador de ausência total de informações e 5 o

nível máximo correspondente ao cumprimento de todos os dispositivos legais obrigatórios e

recomendáveis além do que já é previsto.

Quadro 2 - Classificação dos conceitos avaliativos, seu valor atribuído e o indicador que
o referencia

, .
Ottmo 5

Transparência ativa na divulgação das informações;
Divulgação de todos os requisitos normativos

obrigatórios e recomendáveis;
Informações atualizadas periodicamente com dados

complementares além dos obrigatórios.
Di Igação dàS":;::('" "':;'~;~fmr'::::l;:::.i:::::

eqUlU'..••~'"'..,.
Informaçõe

34 LOCK, 2003; GUADAGNIN, 2011; RAUPP & PINHO, 2011.
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3
Divulgação das informações em linguagem

adequada e compreensível, mas necessitam ser
complementadas.

Bom

Divulgação das informações de forma parcial e/ou
irrelevante;

Dados desatualizados.
mexi tência de qualquer

Ruim 1

Fonte: Elaboração própria

Os requisitos verificados foram os referentes ao de amen o das despesas,

detalhamento das receitas e as informações financeiras conforme apre entados nos quadros a
•seguIr:

Quadro 3- Lista de requisitos obrigatórios para atendimento da LC n0131/2009 e

normativos correlatos referentes à despesa

A informação deve
possibilitar o

acompanhamento da
publicação das

despesas em tempo
real.

Quando houver a
possibilidade, deve-se

publicar essa
informa ão.

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório
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Deve especificar a
unidade orçamentária,
função, subfunção,

natureza da despesa e
a fonte dos recursos que

financiam o as o.

Decre o o

7~185/20 O(Art. 7°
. IncJ oU ea d)

Obrigatório

Obrigatório

A iden ·ficação do
beneficiário deve

ocorrer °nclusive os
desembolsos de

operações,
independentes da

-execuçao
orçamentária.

Recomenda-se, além
do nome ou razão

social, informar o CNPJ
da pessoa jurídica

integralmente e o CPF
da pessoa física,
ocultando os três

primeiros dígitos e os
dois últimos dí itos.

Divulgação do
procedimento licitatório,
bem como, quando for
o caso, a sua dispensa
ou inexibilidade com o

número do
correspondente

rocesso.

Detalhamento do bem
fornecido ou serviço

prestado.

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Fonte: Adaptado com base no Guia de Implantação de Portal da Transparência da CGU, 2013.
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Quadro 4- Lista de requisitos obrigatórios para atendimento da LC n0131/2009 e

normativos correlatos referentes à receita

Possibilita acompanhar
a publicação das

receitas em tempo real.

Unidade orçamentária
ou administrativa

investida do poder de.genr recursos
orçamentários e

financeiros, próprios ou
sob descentraliza ão

Quando houver a
possibilidade, deve-se

publicar essa
informação.

Indica o valor da
arrecadação, inclusive
referente a recursos

extraordinários.

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Fonte: Adaptado com base no Guia de Implantação de Portal da Transparência da CGU, 2013; e em
informações do Portal da Transparência do Governo Federal, 2013.
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Quadro 5- Lista de requisitos obrigatórios para atendimento da LC n0131/2009 e

normativos correlatos referentes às informações financeiras

Publ"car versão
sim lificada. Obrigatório

Publicar versão
simp ·ficada. Obrigatório

Apresentação de
contas deve ser

acompanhada do
parecer prévio do

Tribunal de Contas e
de versão sim lificada.

48 L F Obrigatório

Publicar versão
sim lificada.

Obrigatório

Publicar versão
simplificada. Obrigatório

Obrigatório

Fonte: Adaptado com base no Guia de Implantação de Portal da Transparência da CGU, 2013.

Foram analisadas as páginas de transparência das 14 cidades da Região Sul

Fluminense através do acesso aos seus portais eletrônicos que são apresentados no quadro 6.

Através dos dados presume-se que, pela estimativa populacional, conforme regulamentado na

LRF, nem todos estes municípios tem a obrigação de apresentar as informações em meio

eletrônico, pois a maioria deles possui população inferior a 50.000 habitantes. Porém, cabe

salientar que isso não os impede de manter uma gestão eficaz e transparente e não os

desobriga de cumprir os requisitos mínimos de qualidade na divulgação de informações.

49



Quadro 6 - Municípios da Região Sul Fluminense com sua população estimada e

respectivos endereços de seus portais eletrônicos

Municí ios Po ula ão estimada 2013
Angra dos Reis 181.486

Barra do Piraí 96.261
Barra Mansa 179.472

Itatiaia 29.744
Paraty 39.434

Pinheiral 23.488
Piraí 27.311

Porto Real 17.663
Quatis 13.283

Resende 123.385
Rio Claro 17.709

Rio das Flores 8.783
Valença 35.112

Volta Redonda 261.522

Endereços dos Portais

Fonte: 2013 mGE - Instituto Brasileiro de Geo rafia e Estatística e sites das refeituras

http://www.angra.rj.gov.br
http://www.pmbp.rj.gov.br

http://www.barramansa.rj.gov.br
http://www.itatiaia.rj.gov.br
http://www.itatiaia.rj.gov.br
http://www.pinheiral.rj.gov.br

ttp://www.piraLrj.gov.br
http://ww.pirai.rj.gov.br
http://.quatis.rj.gov.br
http:// .re ende.rj .gov. br
http://w.rioclaro.rj.gov.br

http://www.riodaores.rj.go.br
http://valenca.rj.go.br
http://www.portalvr.com

o acesso aos portais foi feito entre os dias 27 de outubro e 6 de novembro de 2013.

A partir do acesso aos portais eletrônicos e tendo a planilha com o protocolo de

observação em mãos, o próximo passo foi a coleta de dados em cada um dos sites das 14

prefeituras que representa a amostra dessa pesquisa.

5.1. Resultado da Análise

Antes de iniciar o relato sobre os resultado obtidos pela pesquisa, é necessário fazer

alguns esclarecimentos e observações.

Constatou-se que os sites das prefeituras de quase todos os municípios analisados

possui, logo em sua página inicial, algum link direcionado ao acesso a informação pública ou

a prestação de contas, denominados "acesso a informação", "gestão transparente", "prefeitura

transparente", "portal ou página de transparência", dentre outros.
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Vale ressaltar também que foi observado que alguns destes municípios (Barra do Piraí,

Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, Resende) possuem um sistema padrão de apresentação de

receitas e despesas denominado Fly Transparência. Este sistema é desenvolvido pela empresa

Betha Sistemas com o objetivo de auxiliar os municípios a cumprir as exigências da

legislação no que tange a prestação de contas. Porém, as informações apresentadas no sistema

nem sempre se encontram muito bem e clarecidas ou completas até então.

Para ter acesso as informaçõe referente à prestação de contas do município de Rio

Claro é necessário fazer o download de um istema aplicativo. Porém, não foi possível

instalar tal sistema, pois, após inúmeras tentativas, o do nload não era concluído ou aparecia

uma mensagem indicando que o programa estava desatualizado. Sendo assim, não foi possível

obter a visualização dos dados da prefeitura da cidade de Rio Claro, ' endo este o motivo pelo

qual a cidade apresentou o conceito nulo de avaliação O (inexistência de qualquer tipo de

informação a respeito). Foi enviada uma mensagem relatando o ocorrido atra és do link "Fale

conosco", encontrado na mesma página do site, mas não se obteve resposta.

Vale ressaltar que os municípios foram analisados de acordo com as infonnação que

estavam disponíveis nas datas em que foi realizado o acesso aos sites, mesmo estando elas

desatualizadas.

Com isso, aqui se apresenta, de maneira sintética, os resultados da observação

realizada nos portais das prefeituras dos municípios da Região Sul Fluminense, seguindo o

modelo de análise construído:

• Detalhamento das Despesas

No que se refere ao detalhamento das despesas, como pode ser observado na tabela 1,

a maioria das informações disponíveis nas páginas de transparência dos municípios analisados

apresentam um nível de detalhamento das despesas considerado relativamente bom, ou seja,

os dados não se encontram totalmente completos, precisam ser, de alguma forma, atualizados

ou esclarecidos no que se refere a disponibilização e compreensibilidade das informações

porém, apresentam informações consideráveis.
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Tabela 1- Detalhamento das despesas

o3 3

3 2

onte: elaboração própria

A atualização das datas das despesas constituiu um dos itens que apresentou conceitos

aixos, pois na maioria dos portais as datas encontram-se desatualizadas ou somente é

presentado o mês a que se referem. Com exceção dos municípios de Piraí, Porto Real e Volta

edonda, que apresentam as datas atualizadas e receberam conceito 4, os demais municípios

eceberam conceito avaliativo 1 ou 3.

Os municípios que receberam conceito 3 foram os que apresentaram apenas o mês

atual a que se referem as despesas, e os municípios que receberam conceito 1 foram os que

estavam com as datas desatualizadas, se referindo a meses anteriores ao mês vigente quando

comparado a data de acesso ao sites para realização da pesquisa. A pesquisa foi realizada na

última semana do mês de outubro e na primeira semana do mês de novembro justamente para

que pudesse ser verificada a atualização das datas dos dados apresentados pelas prefeituras de

um mês para o outro.

Quanto aos valores de empenho, liquidação e pagamento observou-se que a maioria

dos municípios apresentam dados referentes aos valores de empenho, mas falham por não

disponibilizarem dados sobre a liquidação e/ou o pagamento e vice versa.
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Foi atribuído o conceito 4 aos municípios que apresentaram todos os números

referentes aos processos e 3 aos municípios que não apresentaram o número de todos os

processos disponibilizados no site. Porém, vale ressaltar que, a não apresentação pode ser

causada devido a algum impedimento, como já é previsto na lei.

Quanto a classificação orçamentári~ o que distinguiu os conceitos avaliativos foi o

fato de alguns portais disponibilizam a informaçõe de forma mais objetiva, recebendo assim

conceito 4, outros, apesar de apre entare o dado necessitam ser mais claros para

entendimento da população e por isso rece e

No que se refere à identificação do

oneei o 3.

do pagamentos efetuados,

municípios como Itatiaia e Paraty receberam, re pe . e o conceitos 1 e 2 por não

e ara a identificação dopossuírem muita informação ou não apresentarem dado ficO

beneficiário. Já os municípios que obtiveram conceito 3 foi

beneficiários estarem apresentados de forma adequada, com C

e .do a nem todos os

J ou CPF identificados,

diferente do que ocorre no município de Angra dos Reis onde todos o beneficiário foram

identificados de forma correta.

Quanto aos procedimentos licitatórios somente o município de Quatis disponibiliza os

dados como os editais e outras informação sobre licitações de forma livre. Diferente do que

acontece nos municípios que obtiveram conceito 3, onde é necessário possuir um cadastro

para ter acesso aos dados sobre as licitações. Os municípios que obtiveram conceito 2 se deve

ao fato das informações estarem apresentadas em linguagem técnica e desatualizadas quanto a

realização das licitação. Da mesma forma os municípios que receberam conceito 1 estavam

om informação desatualizadas e de forma parcial apenas com informações básicas e sem

maiores esclarecimentos.

Alguns municípios divulgam boletins informativos mensais onde podem ser

ncontradas informações sobre compras realizadas, bens fornecidos ou serviços prestados,

bras em andamento. Angra dos Reis, Piraí e Resende são alguns desses municípios, e foi

om base nesses informativos e na forma em que foram descritos, foi conceituada a avaliação

esse quesito.

Vale destacar que até aqui os municípios de Rio das Flores e Valença não apresentam

enhum tipo de informação concernente ao número do processo de execução, classificação

rçamentária e identificação dos beneficiários dos pagamentos nem descrição de bens e

erviços, recebendo, portanto conceito O.
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A maioria das cidades apresenta um conceito detalhado de cada unidade geradora de

despesa sendo este um dos requisitos melhor conceituados. Em Barra do Piraí a discriminação

quanto as unidades gestoras é um pouco difícil de compreender, portanto o relatório necessita

de mais clareza e organização.

• Detalhamento da Receita

Sobre o detalhamento das receita ,co o p er ob ervado na tabela 2, as informações

disponíveis nas páginas de transparência do mu . íp'o

salvo algumas exceções, um nível de informaçõ que

médio, ou seja, os dados estão de acordo com a legi ,ação

melhor esclarecidos e atualizados.

re .ão sul fluminense apresentam,

e o' derado de muito bom a
•e or ezes preCIsam ser

Tabela 2- Detalhamento das Rece·tas

Fonte: elaboração própria

Quase da mesma forma que acontece com a disponibilização das datas das despesas,

as datas das receitas não se encontram totalmente atualizadas. Pode ser observado que há

ainda mais dificuldade de apresentação, talvez devido a falta de controle ou regularidade nas

datas de transferência e obtenção das receitas. Mas, mesmo assim, foram avaliados novamente

com conceito 3 os municípios que apresentaram apenas o mês atual a que se referem as

receitas auferidas, e com conceito 1 os municípios que estavam somente com as datas se

referindo a meses anteriores . Os municípios que receberam conceito O foi devido a ausência

de qualquer informativo relacionado as datas das receitas.
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No município de Resende não há detalhamento das receitas referentes especificame

a prefeitura da cidade.

A natureza das receitas e a arrecadação são os itens que possuem maior clareza e

apresentação dos dados. Apenas 6 dos 14 municípios apresentam uma relação de previsão ou

orçamento dos valores previstos de recitas a serem arrecadadas durante o ano. Dois do

grandes municípios da região, Angra dos Reis e Volta Redonda, apresentam pouca ou não

apresentam informações a respeito de tal item. Os municípios que apresentaram avaliação 1

ou 2 se deve ao fato de não terem apresentado a previsão de receitas para todos os setores.

Quanto ao lançamento não houve clareza nos dados apresentados pelos municípios de

uma forma geral, tendo, portanto a maioria deles recebido conceito 2 ou 3 . Apenas no

município de Valença foi encontrada especificação clara relacionada ao lançamento das

receitas.

Já no que se refere a arrecadação, praticamente todos os municípios apresentaram

dados sobre o que foi arrecadado no mês ou até o presente momento no ano, o que demonstra

uma maior atenção com tal item. Tal fato se deve também ao fato de que há como saber,

através do site portal de transparência do governo, quais são as verbas que tem sido

repassadas pelos governos federal e estadual a cada município. Alguns municípios possuem

até mesmo um link direto com tais portais para facilitar a visualização do usuário com a

informação.

• Informações Financeiras

Como pode ser observado na Tabela 3, não foi encontrado nenhum informativo

relacionado ao PPA (Plano Plurianual) nos portais dos municípios analisados. E, apenas no

portal do município de Angra dos Reis foi encontrado o demonstrativo simplificado da LDO

(Lei de Diretrizes Orçamentárias).
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Tabela 3 - Informações Financeiras

Fonte: elaboração própria

Quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária, somente as cidades de

Piraí e Porto Real apresentaram tal relatório de forma adequada. Angra dos Reis e Barra

Mansa também apresentaram o relatório, porém necessitando de alguns complementos e

clareza na linguagem e na apresentação dos dados.

Sobre o Relatório de Gestão Fiscal, o município de Barra Mansa apresentou os dados

em um formato muito básico e insuficiente. Já os municípios de Angra dos Reis, Porto Real e

Resende foram os únicos municípios que apresentaram o relatório de forma mais completa, os

demais não pontuaram devido a ausência total de tais informações.

O balanço anual do exercício anterior (2012), só foi divulgado pelos municípios de

Angra dos Reis, Barra Mansa, Pinheiral e Pirai, sendo que, no município de Barra Mansa foi

observado a necessidade de complementar certas informações.

Como pode ser observado, as demais cidades apresentaram conceito O (zero) o que

evidencia uma limitaç~o dos municípios para apresentar tais relatórios. De uma forma geral

também demonstra também a necessidade urgente de atualizar os dados e colocar em dia tais

relatórios e informativos devido a necessidade não só de cumprir a legislação, mas de manter

a população informada para participar e acompanhar os atos governamentais para que a

legislação seja efetivamente cumprida.
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CLUSÃO

o avanços tecnológicos tem disponibilizado aos gestores públicos formas de

~~~- ar os meios de divulgação das informações públicas, através da utilização da rede

-_ -....-al de computadores, possibilitando assim uma diIninuição da assimetria informacional e

aior transparência dos atos relativos à prestação de contas praticadas pelo Governo.

-""--; - o, aos poucos, o Governo tem adquirido uma nova postura quanto à gestão pública a

do entendimento de que a população, juntamente com os órgãos de controle interno e

_,-","_;:l_~ o, possui o direito de fiscalizar e obter acesso as informações relacionadas à forma

_""'-"i'''~O é aplicado o dinheiro público, pago através dos impostos.

Na presente pesquisa, partindo do objetivo de verificar se as prefeituras dos

~._ ' ípios da Região Sul Fluminense estão cumprindo as exigências da legi lação vigente no

tange a divulgação dos demonstrativos contábeis referentes ao detalhamento de despesas,

"tas e informações financeiras através dos portais de transparência de suas cidades, foram

~~'sadas as informações disponíveis nas respectivas páginas de transparência de cada uma

quatorze cidades e, através dos resultados obtidos com a aplicação do protocolo de

~,,,,,,rvação, pôde-se constatar que a divulgação de tais informações ainda não estão

,__,_~ente adequadas as exigências legais em todas as cidades analisadas.

Os resultados obtidos demonstraram que, mesmo após o término do prazo expresso na

°131/2009, os municípios que se enquadram nas exigências não cumpriram plenamente

equisitos obrigatórios citados na Lei, o que os compromete no sentido de estarem sujeitos

risco de não receberem mais os recursos referentes às transferências voluntárias e de seus

feitos estarem sujeitos a responder por crime de responsabilidade. Pôde-se observar que

nhum dos municípios analisados obteve conceito máximo de avaliação em todos os itens e

e o município que obteve uma média de melhor avaliação foi o município de Angra dos
.

eIS.

De forma geral conclui-se que as páginas de transparência munICIpais tem sido

. 'zadas como uma ferramenta de democracia participativa, porém devido a algumas

~~-tações, é notória a necessidade de aprimorar os sistemas e também a clareza e

mpreensibilidade dos dados divulgados. A impossibilidade de acesso às informações por

eio da página de transparência do município de Rio Claro, bem como a inexistência de

. ormações básicas no portal da prefeitura de Rio das Flores e a complexidade no formato
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das informações apresentadas na página de transparência da prefeitura de Paraty, foram

alguns dos empecilhos que dificultaram a avaliação das informações. As informações

financeiras concernentes ao Plano Plurianual, Leis de Diretrizes Orçamentárias, o Relatório

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, em suas versões

simplificadas, e o Balanço Anual do Exercício Anterior são pouco divulgados pelas

prefeituras, e sendo assim, também foram pouco avaliados. Tal fato demonstra a falta de

eficácia da legislação, tendo em vista que esta determina claramente a obrigatoriedade destas

divulgações. Vale ressaltar que este trabalho se limitou apenas a observação das informações

disponíveis nas páginas eletrônicas nas datas em que foram acessadas e, portanto, não

analisou o motivo da ocorrência de problemas técnicos nos sites, e que a pesquisa foi baseada

em apenas uma amostra de cidades, o que dificulta um parecer mais amplo dos resultados

apresentados.

Alguns dos municípios analisados possuem um sistema padrão de apre en ação de

receitas e despesas denominado Fly Transparência, porém as informações apresentadas no

sistema nem sempre se encontram muito bem esclarecidas ou completas até então. A criação

de um sistema padronizado para todos os municípios onde todas as informações obrigatórias e

também as recomendadas possam ser encontradas de forma acessível, cumprindo os

elementos básicos de transparência e prestação de contas, talvez seja uma alternativa de não

só obrigar o cumprimento das leis, mas também assegurar uma gestão fiscal responsável de

modo a ser uma ferramenta de consulta eficiente para que os cidadãos exerçam o direito de

controle social e a prefeitura o dever de incentivar a participação popular.

A partir das limitações e conclusões da pesquisa, recomenda-se, para a obtenção de

informações mais completas, que sejam investigadas as dificuldades encontradas pelas

prefeituras para disponibilizar as informações de forma adequada tais como recursos técnicos,

financeiros e operacionais, bem como já citado, a necessidade de um sistema padrão para

disponibilização das informações. Além disso, se faz necessário um número maior de

amostras de cidades e um período maior investigação, preferencialmente um ano do exercício

do governo.

As informações disponibilizadas nas páginas e portais de transparência nem sempre

são repassadas com fidelidade, portanto cabe a população exercer seu poder de controle social

e zelar por uma transparência na prestação das contas públicas que contribua para uma em

uma verdadeira e legítima democracia participativa.
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