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Resumo: 

Este artigo tem o objetivo de analisar a divulgação dos instrumentos de transparência da 

gestão fiscal em meio eletrônico através dos portais de transparência dos municípios do 

Médio Paraíba - RJ, verificando o cumprimento do dispositivo na Lei Complementar nº 

101/2000. A transparência tem sido destaque quando o assunto são os principais problemas da 

administração pública, sendo capaz de reduzir a corrupção na prestação das contas pública e 

proporcionar uma relação mais democrática entre os Estados e a sociedade. Foi feita uma 

revisão de literatura visando formar uma base conceitual e legal para a abordagem do 

problema. Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa quanto à abordagem, descritiva 

quanto aos objetivos, bibliográfica e documental no que tange aos procedimentos 

metodológicos. Os resultados do estudo revelam que os municípios não estão totalmente 

adequados às exigências legais no que tange a divulgação dos instrumentos de transparência 

exigidos no art.48 da LC nº101 de 04/05/2000. 

Palavras-Chave: Transparência. Relatório. Instrumento de Transparência. 

1. Introdução 

 

 A transparência da administração pública é muito abordada em países que defendem o 

processo democrático de acesso às informações dos entes públicos. O destaque a 

transparência constituiu um dos alicerces da democracia representativa, pois incentiva a 

participação dos cidadãos na fiscalização das ações dos que se julgam dono da informação 

(SILVA, 2011). 

 A Constituição Federal de 1988 em seu art. 5 estabelece que todo cidadão tem direito 

ao acesso a informações de órgãos públicos, ressalvadas aquelas de que se deve manter sigilo 

quando necessário. Em seu art. 37 determina a publicidade como um dos princípios que 

devem ser seguidos pela administração direta e indireta. A publicidade como princípio tem 

como objetivo oferecer informações dos atos públicos visando à transparência no processo 

orçamentário (MOTA, 2009).  

 A Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, conhecida como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, alterada em seu art.48 pela LC nº 131 de 27/05/2009 no que se 

refere à responsabilidade na gestão fiscal, institui que as informações sobre a execução 

orçamentária e financeira de todos os entes da Federação devem ficar disponíveis à sociedade 

em tempo real, por meio eletrônico de acesso público. 

 Cruz et al (2009), afirma que:  “a transparência da gestão fiscal tem por finalidade 

disponibilizar informações relativas a atividades financeiras do Estado e deflagrar, de forma 

clara, os procedimentos necessários à divulgação dessas informações”. Assim, a transparência 
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como princípio, pressupõe a publicidade e a compreensibilidade das informações (PLATT 

NETO et al, 2006). 

 Nesse contexto, a questão a ser abordada neste artigo é: Os municípios da Região do 

Médio Paraíba-RJ têm disponibilizado os instrumentos de transparência da gestão fiscal em 

meios eletrônicos de acesso público, conforme disposto na LC nº 101 de 04/05/2000? 

 Dessa forma o artigo tem por objetivo principal analisar a divulgação dos instrumentos 

de transparência da gestão fiscal em meio eletrônico através dos portais de transparência dos 

municípios do Médio Paraíba - RJ, verificando o cumprimento do dispositivo na LC nº 101 de 

04/05/2000. Para atingir o objetivo principal, faz-se necessário alcançar objetivos específicos, 

como: verificar a existência da transparência na administração pública e destacar as leis 

pertinentes à divulgação de informações públicas em meio eletrônico. 

 Este artigo se justifica à medida que mais do que garantir o cumprimento da 

legislação, a transparência serve como mecanismo de controle social e de uma gestão 

responsável. Portanto o presente artigo busca verificar a disponibilidade dos instrumentos de 

transparência nos 12 municípios da região do Médio Paraíba: Barra Mansa, Barra do Piraí, 

Itatiaia, Piraí, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e 

Volta Redonda (CEPERJ, 2016). 

 A hipótese levantada quando da elaboração dessa pesquisa pretende confirmar se os 

municípios divulgam todos os relatórios referentes aos instrumentos de transparência da 

gestão fiscal. 

 

2. Referencial Teórico 

 

 Nesta seção, são apresentados os aspectos relacionados à transparência pública 

municipal, aspectos legais na transparência pública e estudos anteriores sobre a transparência 

na divulgação de informações da administração pública. 

2.1 Transparência Pública Municipal 

 A transparência tem sido destaque quando o assunto são os principais problemas da 

administração pública, sendo capaz de reduzir a corrupção na prestação das contas pública e 

proporcionar uma relação mais democrática entre os Estados e a sociedade (PINHO, 

SACRAMENTO, 2004). 

  Silva (2009, p. 10), ao abordar a transparência afirma que: 

A transparência tem como objetivo garantir a todos os cidadãos, individualmente, 

por meio de diversas formas em que costumam se organizar, acesso às informações 

que explicitam as ações a serem praticadas pelos governantes, as em andamento e as 

executadas em períodos anteriores, quando prevê ampla divulgação, inclusive por 

meios eletrônicos e divulgação de audiências públicas, dos planos, diretrizes 

orçamentárias, orçamentos, relatórios periódicos da execução orçamentária e da 

gestão fiscal, bem como das prestações de contas e pareceres prévios emitidos pelos 

tribunais de contas. 

 A disponibilização das informações dos órgãos e entidades da administração pública 

em meio eletrônico pode ser considerado um marco para uma melhor relação entre o Estado e 

a sociedade e fundamental para a transparência dos atos governamentais, pois incentiva o 

controle social e o aumento da cidadania (QUINTANA et.al, 2011). 

 Para uma maior transparência e publicidade dos atos da administração pública foi 

criado em novembro de 2004 o “Portal da Transparência” pela Controladoria Geral da União 
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(CGU). O portal possui informações sobre recursos públicos federais transferidos pelo 

Governo Federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios e informações da execução 

orçamentária e financeira. De acordo com a CGU o portal da transparência tem como objetivo 

“aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o 

dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar”.  

 Posteriormente com o Decreto n 5.482 de 30/06/2005, editado pela Portaria 

Interministerial CGU/MPOG Nº140 de 16/03/2006 institui a criação da home page 

“Transparência Pública”. A página de Transparência Pública deve ficar disposta por meio de 

atalho na página inicial do sítio eletrônico dos respectivos órgãos e entidades da 

administração pública. A partir de então, fica obrigado aos órgãos e entidade as administração 

pública a repassar dados e informações sobre sua execução orçamentária e financeira. 

 Para Peci (2008 p.11), “a internet vem cumprindo um papel essencial na disseminação 

de informações e oferecimento de serviços à população”. Segundo Souza et al (2008), a 

internet pode ser considerada uma ferramenta que aumenta a transparência das informações 

financeiras da administração pública, fortalecendo a ligação entre o governo e os cidadãos.  

 Souza et al (2010 p. 81), afirmam que: 

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

compreender as contas públicas. Não basta a simples divulgação de dados. Essa 

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

informações. É preciso que essas informações sejam compreendidas pela sociedade 

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

dificuldades. 

 

 Cruz et al (2010, A), ressalta que “dar publicidade não significa necessariamente ser 

transparente. É necessário que as informações disponibilizadas sejam capazes de comunicar o 

real sentido que expressam, de modo a não parecerem enganosas”. Assim se as informações 

forem divulgadas sem que o conteúdo seja compreensível para a sociedade não é transparência 

(PLANTT NETO et al, 2005). 

2.2 Aspectos Legais na Transparência Pública  

A necessidade de transparência foi reforçada com a Lei Complementar nº 101, de 

04/05/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Estabelece normas, 

parâmetros a serem seguidos relativos a finanças públicas voltada para responsabilidade da 

gestão fiscal de cada ente federativo (União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios) 

brasileiro. Prevê no seu art. 1º, § 1º, a responsabilidade de se buscar transparência na gestão 

pública, como foco para promover uma gestão fiscal e orçamentária responsável: 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, 

em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 

geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada 

e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 

de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê no capítulo IX (Transparência, Controle e 

Fiscalização) os instrumentos de transparência da gestão fiscal que devem ser divulgados: 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
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orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 

parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.  

 A Constituição Federal (1988) estabelece em seu art.165 os instrumentos de 

planejamento: Plano Plurianual- PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO e Lei 

Orçamentária Anual- LOA.  

 Conforme §1º do art.165, o plano plurianual estabelece “as diretrizes, objetivos e as 

metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 

para as relativas aos programas de duração continuada”.  

 A Lei de Diretrizes Orçamentária de acordo com o § 2º do art. 165 compreende as 

metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará na elaboração da LOA e disporá sobre as 

alterações na legislação tributária. Conforme a LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá 

também o equilíbrio entre receitas e despesas, anexo de metas fiscais e riscos fiscais. 

  A Lei Orçamentária Anual de acordo com o § 5º do art.165 compreenderá o orçamento 

fiscal, o orçamento de investimento das empresas em que a União detenha a maioria do 

capital social com direito a voto e o orçamento da seguridade social. 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária a que se refere o § 3º art. 165 e art. 

52 da LRF deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e, 

composto do balanço orçamentário que especificará por categoria econômica as receitas e 

despesas e os demonstrativos de sua execução. 

O Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art.54 da LRF será emitido ao final de 

cada quadrimestre pelos titulares dos Poderes e órgãos citados no art.20 da referida lei, 

contendo as despesas com pessoal, dívidas consolidadas, concessão de garantias e 

contragarantia, operações de crédito; demonstrativos do último quadrimestre do montante das 

disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro e das inscrições em Restos a Pagar das 

despesas. 

A prestação de contas será acompanhada de o respectivo parecer prévio do Tribunal de 

Contas, o art. 58 da LRF estabelece que: 

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação 

à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das 

receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias 

administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas 

tributárias e de contribuições. 

 Quanto à fiscalização da gestão fiscal a LRF dispõe em seu art.59 que o “Poder 

Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle 

interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta 

Lei Complementar”. 

A Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 conhecida como Lei da Transparência, 

acrescenta dispositivos ao art.48 da Lei Complementar nº 101/2000, que passa a vigorar a 

liberação e acompanhamento da sociedade em tempo real sobre as informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meio de sites de acesso 

público.  

Prevê em seu art. 73B os seguintes prazos para cumprimento das determinações do 

art.48 e do art.48-A que aborda sobre execução orçamentária e financeira: 
 

 I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com 

mais de 100.000 (cem mil) habitantes;  
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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.  

 O município que deixar de divulgar as informações da execução orçamentária e 

financeira em meios eletrônicos nos prazos estabelecido no art. 73B da LRF, ficará proibido 

de receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de outro ente e de 

contratar operações de crédito. 

 Conforme o art. 63 da LRF é facultado para os municípios com população inferior a 

cinquenta mil habitantes divulgar informações referentes relatório da gestão fiscal, relatório 

resumido da execução orçamentária, elaborar anexo de política fiscal do plano plurianual, 

anexo de meta e risco fiscais da lei de diretrizes orçamentárias, entre outros relatórios 

previstos na lei. 

 A transparência também poderá ser assegurada com a participação da população 

através de audiências públicas, conforme o parágrafo único do art. 48 da LRF, incentiva a 

população a participar das audiências públicas, durante o processo de elaboração dos planos e 

orçamentos. Assim a população poderá acompanhar tanto o processo de planejamento, quanto 

sua execução. 

2.3 Estudos Anteriores sobre Transparência na Divulgação de Informações da 

Administração Pública 

 Pesquisas anteriores abordaram a questão da transparência na divulgação de 

informações da execução orçamentária e financeira da administração pública sob diferentes 

enfoques, utilizando como base a LRF. O quadro 1 apresenta alguns estudos referentes à 

transparência na divulgação de informações relativas à gestão fiscal na administração pública: 

Quadro 1: A transparência na divulgação de informações da execução orçamentária e 

financeira da administração pública 

Tema Conclusão Autor 

Análise da transparência da gestão 

fiscal nos portais eletrônicos dos 

maiores municípios do Estado do 

Rio de Janeiro e os fatores que 

podem influenciar a transparência 

eletrônica da gestão fiscal. 

De acordo com o modelo de 

investigação utilizado, a divulgação 

das informações propostas no art. 

48 da LRF, apresentam baixo nível 

de transparência fiscal em relação 

ao desenvolvimento econômico-

social verificado nas variáveis 

analisadas. 

Cruz et al  

(2009, B) 

Verificação do nível de 

transparência das informações 

(relatórios fiscais, financeiros e 

informações de natureza 

qualitativa) da gestão pública 

divulgadas nos portais eletrônicos 

dos grandes municípios 

brasileiros. 

 

Os municípios não divulgam de 

forma completa as informações a 

cerca da gestão pública. Os 

municípios analisados ficaram com 

uma pontuação de 66,10 no índice 

de transparência (ITG-M) sendo a 

pontuação máxima 143. 

Cruz et al  

(2010, A) 

Analisar o conteúdo dos portais 

eletrônicos dos dez municípios 

Em geral os municípios 

conseguiram satisfazer o que é 

Santos e Ávila 

(2015) 
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mineiros mais populosos, com 

intuito de buscar os instrumentos 

de transparência previstos no 

art.48 da LRF e na Lei 

Complementar 131/2009. 

requisitado na LRF, pois houve a 

divulgação da maioria dos 

instrumentos de transparência. 

Porém nenhum município divulga o 

parecer prévio do Tribunal de 

Contas do Estado.  

Verificar se os maiores 

municípios mineiros 

disponibilizam em tempo real as 

informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e 

financeira de acordo com a LC 

131/2009 e o nível de 

transparência da gestão fiscal 

Os municípios divulgam as 

informações referentes à receita e 

despesa onde a sociedade pode 

controlar e fiscalizar a gestão fiscal 

municipal. Porém em muitos casos 

as informações que são divulgadas 

encontram-se incompletas ou 

linguagem técnica. 

Leite Filho et al 

(2015) 

Fonte: Elaboração própria 

 As pesquisas apresentadas mostram em sua conclusão que os municípios não 

disponibilizam em seus portais eletrônicos as informações de forma completa, adequada para 

o controle e fiscalização da sociedade. 

3. Metodologia 

 A pesquisa pode ser definida como o processo de desenvolvimento do método 

científico de maneira formal e sistemática. Usando de procedimentos científicos, a pesquisa 

busca respostas para os problemas que são propostos (GIL, 2008). 

 A abordagem utilizada para a elaboração deste artigo enquadra-se como uma pesquisa 

qualitativa, visto que a intenção é a de contribuir com a transparência dos municípios, através 

da divulgação dos instrumentos de gestão fiscal em meio eletrônicos conforme o dispositivo 

na legislação. Na pesquisa qualitativa os pesquisadores buscam visualizar o contexto com que 

o objeto de estudo está inserido, e se possível agir de maneira integrada no processo para que 

haja uma melhor compreensão do fenômeno (NEVES, 1996). 

 Quanto ao objetivo a pesquisa pode ser caracterizada como descritiva. Segundo Gil 

(2008), a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever características de determinada 

população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis. Para Cervo, Bervian e Silva 

(2007), a pesquisa descritiva busca analisar, observar e correlacionar os fatos ou fenômenos 

sem que haja manipulação dos mesmos a fim de descobrir a frequência que ocorre e sua 

relação com outros, sua natureza e características. 

 Os procedimentos técnicos enquadram-se como pesquisa bibliográfica e documental 

com o objetivo de explicar os conceitos necessários dispostos na legislação brasileira, livros, 

artigos científicos e relatórios financeiros disponíveis nos portais de transparência. De acordo 

com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica se realizar a partir da utilização de livros, 

artigos, entre outros documentos decorrentes de pesquisas anteriores, que já foram 

trabalhados e utilizados por outros pesquisadores. Já a pesquisa documental tem uma 

abrangência ampla, utilizando não só de documentos impressos, mas também de jornais, 

documentos legais, etc.  

 Os dados coletados foram provenientes de fontes secundárias, extraídas dos relatórios 

divulgados no ano de 2015 pelas cidades analisadas. Segundo Mattar (2005, p. 159), os dados 

secundários “são aqueles que já foram coletados, tabulados, com o propósito de atender às 

necessidades da pesquisa em andamento”. 
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 Para a realização da pesquisa mediante a coleta de dados tendo como base os 

requisitos obrigatórios previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, foi verificado se os 

instrumentos de transparência da gestão fiscal que são: plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias, lei orçamentária anual, prestação de contas, relatório resumido da execução 

orçamentária e o relatório da gestão fiscal estão disponíveis nos portais de transparência 

pública municipal e para a população.  

 O acesso aos portais de transparência dos municípios do Médio Paraíba ocorreu entre 

o mês de Maio a Junho de 2016, onde foram analisadas as informações disponíveis nesse 

período. Tal procedimento foi feito por meio de acesso e análise dos sites das prefeituras dos 

municípios selecionados, com base no link disponibilizado para ter acesso ao portal de 

transparência. A identificação dos portais eletrônicos dos municípios foi feita através da busca 

online no Google (http://www.google.com.br), utilizando no seu quadro de busca “Prefeitura 

Municipal” e o nome do município. Foram considerados os portais que possuíam a URL 

www.nomedomunicipio.rj.gov.br. 

 Os municípios foram divididos em dois grupos: um com população superior a 

cinquenta mil habitantes e outro com população inferior a cinquenta mil habitantes. Conforme 

visto anteriormente o art. 63 da LRF institui que é facultado para os municípios com 

população inferior a cinquenta mil habitantes divulgar alguns relatórios referentes aos 

instrumentos de transparência da gestão fiscal. O quadro a seguir mostra os respectivos 

municípios analisados com a população estimada e seus respectivos endereços eletrônicos 

Quadro 2: População estimada dos municípios do Médio Paraíba- RJ e o endereço dos seus 

portais eletrônicos 

Municípios do Médio 

Paraíba 

População Estimada 

2015 

Endereço Portais Eletrônicos 

Barra do Piraí 96.865 http://www.barradopirai.rj.gov.br 

Barra Mansa 179.915 http://www.barramansa.rj.gov.br 

Itatiaia 30.240  http://www.itatiaia.rj.gov.br 

Pinheiral 23.887 http://www.pinheiral.rj.gov.br 

Porto Real 18.266 http://www.portoreal.rj.gov.br 

Piraí 27.838 http://www.pirai.rj.gov.br 

Quatis 13.543 http://www.quatis.rj.gov.br 

Resende 125.214 http://www.resende.rj.gov.br 

Rio das Flores 8.892 http://www.riodasflores.rj.gov.br 

Rio Claro 17.826 http://www.rioclaro.rj.gov.br 

Valença 73.725 http://www.valenca.rj.gov.br 

Volta Redonda 262.970 http://www.voltaredonda.rj.gov.br 

Fonte: IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2015 e site dos municípios. 

 Os municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Valença e Volta Redonda que 

tem população superior a cinquenta mil habitantes tem a obrigatoriedade à divulgação dos 
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instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal em seus portais eletrônicos. Já para os 

municípios de Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio Claro e Rio das Flores são 

facultados a divulgação de relatórios referentes aos instrumentos de transparência, porém 

nada impede que os municípios divulguem os relatórios e contribuam com a transparência de 

suas contas. 

 Os relatórios incompletos dos municípios analisados não foram levados em consideração 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

4. Apresentação de Resultados 

 Ao analisar os sites dos municípios do Médio Paraíba constatou-se que todos possuem 

em sua página inicial, um link direcionado ao acesso a “transparência pública”. 

 Os municípios de Itatiaia, Pinheiral e Rio das Flores utiliza-se de um sistema 

denominada “Fly Transparência” para a divulgação de suas informações sobre a execução 

orçamentária e financeira. Tal sistema é gerenciado pela empresa Betha, especialista em 

software para a gestão pública. 

 O Quadro 3 apresenta os resultados da análise dos instrumentos de transparência da 

gestão fiscal disponíveis nos sites dos municípios com população superior a cinquenta mil 

habitantes: 

Quadro 3 : Disponibilidade dos instrumentos de transparência nos municípios com população 

superior a 50.000 habitantes 

Instrumentos de Transparência  

Municípios 

do Médio 

Paraíba 

  

PPA 

 

 LDO 

 

LOA 

 

Prestação de 

Contas 

 

RREO 

 

 RGF 

 

Barra Mansa 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Barra do 

Piraí 

 

- 

 

Possui 

Possui  

- 

 

Possui 

 

Possui 

 

Resende 

 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

Valença 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Possui 

 

Possui 

Volta 

Redonda 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

- 

 

Possui 

 

Possui 

Fonte: Elaboração própria 

 Conforme o quadro três, ao acessar o site do município de Barra Mansa aparece uma 

mensagem de erro informando que o endereço não foi encontrado. A prefeitura disponibiliza 

um site de acesso ao sistema da prefeitura eletrônica, porém o site não tem um link 

direcionando a transparência pública. Portanto não foi possível fazer análise do município.  

 O município de Barra do Piraí possui o Plano Plurianual (PPA) de forma incompleta 

contendo apenas a referida lei do município que estabelece o plano sem seus devidos anexos 

com os objetivos, metas e iniciativa, sendo assim desconsiderado para a apresentação dos 

resultados.  
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 Resende é o município que possui todos os instrumentos de transparência disponíveis 

em seu portal de transparência.  

 No portal do município de Valença estão disponíveis o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF).  

 No portal de transparência do município de Volta Redonda não está disponível o 

relatório referente à Prestação de Contas. 

 Os municípios analisados com população superior a cinquenta mil habitantes divulgam 

ao menos dois dos instrumentos de transparência exigidos pelo art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 O Quadro 4 apresenta os resultados da análise dos instrumentos de transparência da 

gestão fiscal disponíveis nos sites dos municípios com população inferior a cinquenta mil 

habitantes: 

Quadro 4 : Disponibilidade dos instrumentos de transparência nos municípios com população 

inferior a 50.000 habitantes 

Instrumentos de Transparência  

Municípios 

do Médio 

Paraíba 

  

PPA 

 

 LDO 

 

LOA 

 

Prestação de 

Contas 

 

RREO 

 

 RGF 

 

Itatiaia 

 

 

Possui 

 

Possui 

 

- 

 

- 

 

Possui 

 

- 

 

Pinheiral 

 

- 

 

- 

-  

- 

 

Possui 

 

Possui 

 

Piraí 

 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Porto Real 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Quatis 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

- 

 

Possui 

 

Possui 

 

Rio Claro 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

 

Possui 

Rio das 

Flores 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Fonte: Elaboração própria 

 Conforme o quadro quatro, no portal de transparência de Itatiaia não possui a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF). 

 O município de Pinheiral disponibiliza em seu portal o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária (RREO) e Relatório da Gestão Fiscal (RGF), os outros relatórios 

disponíveis são referentes há anos anteriores e não foram considerados para análise dessa 

pesquisa.  

   Piraí disponibiliza em seu portal o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

  Nos portais de transparência dos municípios de Porto Real e Rio das Flores não foram 

encontrados nenhum instrumentos de transparência disponíveis para a análise. 

 Quatis não possui o relatório referente à Prestação de Contas. 
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  Rio Claro é o município que possui todos os instrumentos de transparência disponíveis 

em seu portal de transparência.  

 Dos municípios analisados com população inferior a cinquenta mil habitantes, apenas 

cinco municípios divulgam ao menos dois dos instrumentos de transparência exigidos pelo 

art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 A figura 1mostra a quantidade de relatórios que cada município tem disponível em 

seus portais eletrônicos: 

Figura 1: Quantidade de relatórios disponíveis nos portais eletrônico dos municípios do 

Médio Paraíba 

Fonte: Elaboração própria 

Entre os 12 municípios analisados, nota-se que somente dois municípios (Resende e 

Rio Claro) tem disponibilizado todos os sete relatórios referente aos instrumentos de 

transparência da gestão fiscal disposto o art. 48 da LRF. Os municípios de Quatis e Volta 

Redonda estão entre os quatro que mais disponibilizam os relatórios e Barra Mansa, Porto 

Real e Rio das Flores são os municípios que não disponibilizam os relatórios, mostrando o 

descaso dos seus governantes em mostrar à população local a transparência nos atos de seu 

governo. Assim, com os resultados obtidos é possível concluir que os municípios não estão 

totalmente adequados às exigências legais. 

5. Conclusão 

A Constituição Federal de 1988 acentuou-se na administração pública uma 

preocupação consistente e evolutiva no intuito de prestar contas à sociedade sobre os atos 

governamentais, tendo por motivo os anseios da sociedade e as exigências da própria 

legislação (EVANGELISTA, 2010). Assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a 

responsabilidade de se buscar transparência na gestão pública com o intuito de promover uma 

gestão fiscal e orçamentária responsável (LRF, 2000).  

Partindo do objetivo de analisar a divulgação dos instrumentos de transparência da 

gestão fiscal em meio eletrônico através dos portais de transparência dos munícipios do 

7 

6 

4 

3 

2 

0 

Resende e Rio Claro

Quatis e Volta Redonda

Barra do Piraí

Itatiaia e Piraí

Pinheiral e Valença

Barra Mansa, Porto Real e Rio das Flores

Relatórios Disponíveis
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Médio Paraíba- RJ, verificando o cumprimento do dispositivo na LC nº 101 de 04/05/2000, 

pode-se notar que apenas os municípios  de Resende e Rio Claro divulgam todos os 

instrumentos de transparência exigidos na Lei. No entanto, nos portais eletrônicos dos 

municípios de Porto Real e Rio das Flores não foram encontrados nenhum relatório. 

O portal eletrônico do município de Barra Mansa no período de analise estava fora do 

ar, uma mensagem informava que o endereço não foi encontrado. Portanto não foi possível 

fazer a análise no site do município. 

Com os resultados obtidos pode-se concluir que os municípios não estão totalmente 

adequados às exigências legais no que tange a divulgação dos instrumentos de transparência 

exigidos no art.48 da LC nº101 de 04/05/2000. Sendo assim o objetivo da pesquisa não foi 

totalmente alcançado. 

 As limitações encontradas na presente pesquisa foram que, durante o desenvolvimento 

houve dificuldade no acesso ao portal de transparência das cidades e os municípios 

pesquisados não divulgam todos os relatórios financeiros exigidos na lei. Como sugestão para 

estudos futuros sugere-se o desenvolvimento de pesquisas específicas sobre a divulgação dos 

relatórios referentes a receitas e despesas nos municípios analisadas. 
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