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Resumo  

 

O controle social é um valor basilar para a democracia. Para efetivá-lo, é imprescindível que a 

gestão pública crie instrumentos que deem transparência às informações relacionadas ao gasto 

do dinheiro público. Este artigo pretende analisar um dos principais instrumentos criados na 

última década para auxiliar o cidadão no controle das finanças públicas: os portais da 

transparência. Para isso, acessamos os portais dos quinze maiores municípios do estado do 

Rio de Janeiro, avaliando a disponibilidade dos dados referentes à gestão fiscal desses 

municípios, bem como a qualidade da informação lá apresentada. A partir dessa análise, 

pudemos compreender não somente a importância desses portais, mas, sobretudo, o quanto 

muitos deles ainda estão longe de cumprir os objetivos estabelecidos pela legislação. 

 

Palavras-chave: Portal da Transparência; Controle Social; Instrumento de Gestão Fiscal. 

 

1 – Introdução:  

 

Constantemente a democracia e o desenvolvimento são ameaçados pela corrupção 

e/ou pela ineficiência. Ao apropriar recursos públicos para interesses privados, a corrupção 

deteriora a qualidade dos serviços públicos elementares, além de minar a confiança da 

população nos funcionários da administração pública. Por outro lado, a ineficiência 

desperdiça recursos preciosos, que poderiam estar mais bem alocados e atendendo ao 

interesse comum. Para tornar a administração pública menos propensa à corrupção, é 

fundamental criar mecanismos que a tornem transparente, permitindo ao cidadão avaliar a 

correção dos atos do administrador público. A transparência (do gasto público em si, das 

diretrizes que guiam o gasto, dos objetivos que se pretendem atingir com o gasto) é 

fundamental para a sociedade compreender e avaliar os interesses por trás de cada ato da 

administração pública, bem como se certificar de que esses interesses atendem ao bem 

comum. Além disso, a transparência do gasto público permite à sociedade pressionar o poder 

público por prioridades na execução orçamentária, bem como avaliar a capacidade do gestor 

público em atender ao interesse do bem comum com o mínimo de desperdício de recursos. 

O princípio da transparência objetiva que se facilite a participação dos cidadãos na 

Gestão Fiscal, através da publicação de dados oficiais sobre relatórios orçamentários e 

financeiros em todas as esferas do governo. A fim de efetivar o princípio da transparência, a 

Controladoria Geral da União criou, em 2004, um instrumento de fiscalização social do gasto 
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público: o portal da transparência. Pensado para se tornar ferramenta de controle social no 

tempo da internet, o portão da transparência nada mais é do que um site da Internet onde o 

cidadão deve ser capaz de encontrar informações, em tempo real, a respeito da gestão pública 

e, sobretudo, sobre os gastos públicos.  

Regulamentados pela Lei Complementar 131/2009, os portais da transparência se 

tornaram ferramenta obrigatória para as prefeituras e outros entes públicos divulgarem dados 

referentes à execução de suas contas em tempo real por meios eletrônicos. A efetivação dessa 

obrigatoriedade impõe certos desafios técnicos, que estão sendo enfrentados (ou não) pelos 

diferentes entes da administração pública com índices de êxito variáveis.  

No desencadeamento dos fatos surge a seguinte problemática: Em que medida a 

simples existência de portais da transparência pode proporcionar maior ou menor índice de 

participação social na gestão pública das prefeituras do Estado do Rio de Janeiro? Ou ainda: 

os entes públicos estão comprometidos com a efetivação dessa importante ferramenta de 

controle social? 

Na esteira dessa problemática, o objetivo geral desse artigo será investigar o portal da 

transparência das quinze maiores cidades em termos populacionais do Estado do Rio de 

Janeiro. Realizaremos visitas recorrentes aos portais das cidades selecionadas com a 

finalidade de levantar a disponibilidade de dados que exponham informações relevantes ao 

usuário, bem como avaliar se a apresentação desses dados se dá de forma simplificada. Ao 

final, pretendemos analisar se os ditos portais permitem que os objetivos propostos pela 

legislação sejam alcançados, propiciando a participação e controle social efetivos da execução 

orçamentária dessas cidades. 

O método utilizado para a delimitação de nosso estudo será qualitativo. 

Primeiramente, elaboramos uma pesquisa sobre a legislação da publicidade de dados na 

gestão pública. Num segundo momento, acessamos os portais de transparência das 15 

prefeituras mais populosas do estado do Rio de Janeiro, avaliando quais delas seguem a 

legislação ou não. Essa avaliação se deu a partir de nossa percepção da experiência de ser um 

usuário cidadão em busca de informações nesses portais, da relevância dessas informações, 

bem como da maneira clara e objetiva (ou não) como os dados foram apresentados. A 

verificação dessa pesquisa é relevante para a perspectiva da Gestão Fiscal, uma vez que 

apenas a divulgação de informações não é suficiente para o exercício da transparência, é 

preciso uma linguagem simples e clara para facilitar o entendimento de quem busca a 

informação e aumentar a participação popular na Gestão Pública. 

 

2 – Referencial Teórico:  

 

 O cenário que vivenciamos representa uma disputa entre população e governo, onde os 

cidadãos devem buscar informações que não são disponibilizadas de maneira clara e precisa, 

deixando que os gastos públicos fujam aos olhos e abra margem para a corrupção e 

discricionariedade dos órgãos públicos. Diante disso, a participação social na política, 

posibilitada por meio de uma prestação de contas adequada, além da publicidade dos atos 

públicos, tornam-se ferramentas fundamentais à democracia. Vários dispositivos 

constitucionais protegem o acesso à informação como direito fundamental do cidadão – tais 

como o artigo 5º inciso XXXIII, o inciso II do § 3 do artigo 37, além do § 2 do artigo 216 – o 

que é imprescindível para uma sociedade participativa. A gestão fiscal deve ser diligente em 
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relação à disponibilização de informações para a população, o que gera cidadania e 

comprometimento para uma política pautada nos princípios da legalidade, imparcialidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 

2.1. Definição de Gestão Pública e Controle na Transparência Pública  

 

Os conceitos de administração e de gestão são polissêmicos; ou seja, adquirem 

diferentes significados de acordo com o contexto em que são aplicados, sobretudo em relação 

à Administração Pública. A Administração Pública pode ser entendida como “o conjunto de 

atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências 

consideradas de interesse público ou comum, numa coletividade ou organização estatal.” 

(BOBBIO. 1986, p. 10). Em termos mais específicos, a Administração Pública também pode 

ser definida como um conjunto de entidades cujos objetivos se relacionam às finalidades do 

Estado, ou seja, a realização do bem comum (ARAÚJO; ARRUDA. 2009, p.4). Di Pietro 

(2010), por sua vez, especifica dois sentidos para a Administração Pública: um objetivo, e 

outro subjetivo. Em termos objetivos, a Administração Pública se explicaria nos termos do 

conjunto de atividades desenvolvidas concretamente pelo Estado para a obtenção de 

resultados que atendam aos interesses coletivos. Em termos subjetivos, por sua vez, a 

Administração Pública englobaria propriamente os órgãos públicos e outras pessoas jurídicas 

de direito público (autarquias, institutos, fundações, empresas públicas e/ou de economia 

mista etc), cujas atribuições em relação à função administrativa do Estado são definas em lei.  

A Administração Pública possui algumas especificidades que a diferenciam da 

administração de modo geral. A principal se refere a seu caráter regulamentar: o 

administrador público cumpre atribuições e exerce competências predefinidas por lei. Mesmo 

os recursos sob sua gestão são alocados de acordo com regras pré-estabelecidas. Por causa 

desse caráter regulamentar, durante muito tempo se considerou que o conceito de gestão não 

pudesse ser aplicado à Administração Pública. (NEVES. 2002, p.21).  

Os conceitos de gestão e administração têm sido usados, no senso comum, quase como 

sinônimos. No entanto, na literatura sobre administração, a palavra gestão é usualmente ligada 

à maneira como as tarefas de uma organização são planejadas e executadas pela administração 

dessa organização. Nesse contexto, boas práticas de gestão seriam definidas pela busca pela 

máxima eficácia de uma organização (SCHULTZ. 2016, p. 82), seja ela pública ou privada. 

A Administração Pública está relacionada ao interesse da coletividade. Assim, é 

imprescindível que boas práticas de gestão pública incluam mecanismos de participação 

popular. “A participação popular enquanto princípio constitucional ocorre quando o cidadão, 

sem interesse individual imediato, tem como objetivo o interesse comum, buscando algo por 

vias administrativas ou judiciais.” (LOCK, 2004, p. 123). Essa participação só é possível se 

Administração Pública for permeável à pressão social por livre acesso de toda informação 

gerada pelos atos dessa administração, sobretudo aqueles ligados aos gastos públicos. Sem 

acesso às informações, é impossível que haja participação efetiva da sociedade civil, que se 

consubstancia, sobretudo, no direito de definir as prioridades dos gastos públicos, bem como 

na fiscalização desses gastos. 
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A informação precisa, suficiente e de fácil entendimento para o cidadão 

comum é fundamental para o controle social. A transparência e participação 

social são conceitos indissociáveis, interdependentes e intercambiáveis. A 

transparência revestida do conceito de accountability se torna um poderoso 

instrumento de participação social (FIGUEIREDO; SANTOS. 2013, p. 7).  

 

2.2. Participação Social e Democracia 

 

Quando o gestor público implementa mecanismos de participação popular na 

administração pública, pode-se dizer que seu planejamento é democrático. A promoção da 

discussão dos temas públicos com a população propicia o envolvimento da sociedade nos atos 

da Administração Pública. Mais: propicia a responsabilização da população pelo cumprimento 

do planejamento público. Democracia não se constrói apenas com eleições livres: se constrói, 

sobretudo, pela participação popular. 

  
Atravessamos grande parte do século XX, acreditando que a forma 

representativa era um modelo ideal para os cidadãos, que assegura a 

liberdade e igualdade de todos, que isso seria o verdadeiro conceito de 

democracia, mas passados quase cem anos, chega-se ao fim do século XX e 

acredita-se numa crise existente [no modelo de democracia] (MEDEIROS, 

2014). 
 

Para Oliveira e Bodart (2015, p.15), "É importante que a administração pública seja 

transparente, tendo o dever de incluir a participação da sociedade na tomada de decisão, o que 

estabelece metas específicas e responsabilidades para os governantes”. De acordo com 

Nogueira (2011, p. 133), “quem participa procura projetar-se como sujeito que porta valores, 

interesses, aspirações e direitos”. A disposição direta do cidadão em tomar parte ativa da 

política condiciona o indivíduo a questionar, e se fazer politicamente notável, sendo parte 

responsável pelo cumprimento de metas e ajudando na fiscalização orçamentária. O cenário 

em que a população participa ativamente tende a uma estrutura mais dinâmica, podendo o 

cidadão exercer a função social de fiscalizar juntamente com o órgão público. 

 

2.3. Publicidade Enquanto Direito Fundamental 

 

Quando mencionamos a divulgações de dados referentes à gestão fiscal transparente, 

entende-se que o Estado tem a obrigação de tornar públicas as informações relativas aos atos 

da gestão pública.  “A transparência é um direito adquirido garantido constitucionalmente, 

dando acesso também outros direitos e garantias fundamentais” (LOPES. 2007. Apud 

FREIRE. 2014, p.27.). E com a informatização da sociedade atual, esse conceito vem 

ganhando cada vez mais espaço e visto como indispensável para que o cidadão busque a 

informação e participe ativamente do controle social.  

A Constituição Federal (Brasil, 1988) prevê, no artigo 37, que a publicidade deve ser 

reconhecida como um dos princípios constitucionais a ser obedecido pela administração direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Segundo Cruz (2012, p.72), o princípio da publicidade está relacionado com o 
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dever que poder público estatal tem de veicular dados referentes aos atos da gestão pública, 

proporcionando ao cidadão concreto acesso a esses documentos.  

Ao cidadão é assegurado constitucionalmente o acesso às informações de órgão 

públicos, uma vez que 

 
[...] 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 (BRASIL, art. 5º, 

XXXIII, 1988). 
 

Dessa maneira é possível que o cidadão participe ativamente da gestão pública, 

exercendo o seu direto ao controle social. Na visão de Silva (2013, p.426), controle social 

pode ser entendido como envolvimento ativo dos cidadãos, que são os atores sociais, no 

planejamento, monitoramento e verificação se os atos da gestão pública alcançaram os 

objetivos esperados e se beneficiaram a sociedade. Para que o controle social ocorra de 

maneira eficaz, o poder público e os atores sociais devem agir de maneira complementar. De 

um lado o nosso Estado deve estar comprometido a promover o poder para o cidadão ao 

exercer sua cidadania e do outro a sociedade deve buscar e manter-se informada sobre aos 

dados referentes à gestão pública.  

 

2.4. O Direito ao Acesso a Informação  

 

     A Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 regulamenta o direito ao acesso das 

informações públicas. Começou a vigorar em 6 de maio de 2012, criando meios que 

possibilitam o acesso gratuito às informações dos órgãos públicos e entidades à população, 

sem que a mesma tivesse necessidade de apresentar um motivo. O art. 5º do referido diploma 

dispõe ser dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, 

mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão. As respostas aos pedidos de acesso à informação devem ter uma 

linguagem clara e transparente possibilitando que a população interessada de todas as classes 

sociais mesmo que com pouca escolaridade entendam as informações disponibilizadas, 

buscando o máximo de aproximação entre administração publica e cidadão. 

Este direito fundamental é também reconhecido por grandes organismos da 

comunidade mundial, como a Organização das Nações Unidas (ONU). Ele é mencionado na 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia-Geral em 31 de 

outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003. Por esta convenção, 
 

“Cada Estado-parte deverá (...) tomar as medidas necessárias para aumentar 

a transparência em sua administração pública (...) procedimentos ou 

regulamentos que permitam aos membros do público em geral obter (...) 

informações sobre a organização, funcionamento e processos decisórios de 

sua administração pública (...)”. 

 

Para uma sociedade participativa e democrática é imprescindível o acesso à 

informação. “A informação é a base da vida”, somente quando temos conhecimento de algo é 
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que podemos tomar partido (GOLÇALVES. 2003, p.222). De acordo com Motta (2004, p.31), 

são alguns obstáculos à transparência:  

 
Falta de consciência por falta dos cidadãos, a cultura do sigilo no âmbito da 

administração pública, falta de recursos, ausência de habilidades especificas 

no setor público, barreiras tecnológicas, culturais e de conhecimento e 

resistência às mudanças.  
 

O acesso à informação dos órgãos públicos é mais que um direito assegurado pela 

Constituição, é um direito essencial que nos permite exercer a cidadania, que é primordial 

para a democracia. Tão importante que é resguardado por leis internacionais. 
 

 

2.5. Lei Complementar nº 101/2000: Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

Manter segredos nos setores públicos pode estar relacionado a interesses pessoais, 

envolvendo sistemas de corrupção e desvios de patrimônio público. A população só será 

capaz de controlar ações e políticas governamentais tendo acesso às informações das 

instituições públicas. No Brasil existe a lei de acesso à informação que impõe procedimentos 

que todos os órgãos da administração pública devem cumprir para garantir o acesso ao 

cidadão de todas as informações produzidas pelo poder público. 

Conhecida também como lei complementar nº 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

determina uma série de procedimentos que deverão ser cumpridos pela administração no 

intuito de promover a responsabilidade na gestão fiscal e das finanças públicas. Essa 

responsabilidade objetiva o planejamento e a clareza dos gastos, prevenindo riscos de má 

gestão das finanças públicas.  

 
 Art. 1º, §1 da Lei Complementar nº 101/2000 - 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. 

 

São instrumentos da gestão fiscal: Os planos PPA (Orçamentos e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias); as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o relatório resumido da 

execução orçamentária; o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses 

documentos. 

Segundo Loque e Silva (2004, p.11) a LRF proporcionou avanços na disseminação dos 

dados referentes à prestação de contas na gestão pública, como normativo legal que obriga as 

autoridades a divulgarem essas informações nos meios de comunicação para que a população 

possa busca-los, propiciando assim caminhos inovadores para boas práticas de gestão fiscal. 

A política de Transparência se tornou a fraqueza dos corruptos, mas nossa política necessita 

cada vez mais de transparência, item central da accountability. O conceito de accountability 
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não é sinônimo de transparência, vai além de prestações de contas, com a possibilidade de 

sanções e punições para com quem não cumprir com suas obrigações (SILVA. 2011). “Na 

verdade, subjacente a lei está o desejo de impedir que todo gestor de recursos públicos gaste 

mais do que se arrecade e de que tome consciência da responsabilidade fiscal” (SADDY. 

2003). 

 Para a democracia se consolidar como regime político, ela deve fornecer 

conhecimento livre aos cidadãos. Para isso, é indispensável à integridade das instituições 

políticas que prestem contas à sociedade e tratem a transparência como parte crucial para o 

funcionamento da accountability (HERALD. 2006). 

 

2.6. Portal da Transparência, Características e Funcionalidades. 

 

Com a evolução tecnológica e a propagação das Tecnologias da Informação e 

comunicação, surge uma nova maneira de disseminar as informações. Dessa forma, com o 

aumento do uso da internet é possível agilizar os processos administrativos dos órgãos 

públicos por meio de portais eletrônicos. De acordo com Braga et al (2008, p.5), os princípios 

fundamentais do governo eletrônico são,  

 
Construir os serviços em torno das escolhas dos cidadãos (e não dentro das 

portas fechadas da administração), tornar o Estado e os seus serviços mais 

acessíveis (especialmente pela internet), incluir as populações 

desfavorecidas pelas formas tradicionais de governo (serviços para as 

minorias linguísticas, os deficientes, os expatriados, os estrangeiros), utilizar 

de forma melhor a informação (em particular, graças à integração de 

sistemas de informação atualmente segregados). 

  

“O Portal da Transparência é uma página do Portal Oficial do Órgão Público, Federal, 

Estadual e Municipal, destinado a divulgar, pela Internet, os dados e informações referentes 

aos atos administrativos dos órgãos da Administração Pública”. (Sá. 2013, p.17) Esse 

instrumento é utilizado a fim de garantir o exercício do controle social por parte da sociedade 

civil e foi regulamentado pela Lei Complementar 131/2009, acrescentando dispositivos a LRF 

nº101/2000, no que tange a disponibilização sobre a execução orçamentaria e financeira da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em tempo real por meios 

eletrônicos.  

 Na disseminação das informações é importante destacar que os portais devem ter 

algumas características e funcionalidades. Para Deltor, é imprescindível que haja: 

 
Uma máquina de busca robusta e um diretório de empregados do governo 

que ajude os cidadãos a localizar a informação e os especialistas em 

determinado assunto; um mecanismo de personalização que viabilize a 

modificação da interface do portal para acomodar necessidades, usos e 

preferências individuais; um esquema de classificação extensivo de 

categorias de informação para facilitar a organização e acesso à informação; 

aplicações colaborativas como espaços para compartilhamento de 

documentos e áreas de comunicação para discussões compartilhadas; links 

para variadas fontes de informação internas e externas em questões 
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relacionadas aos interesses dos cidadãos” (DELTOR. 2002 Apud VIELLA. 

2003, p.71). 
 

Para Silva (2014, p.24): 

 
A organização de diversas informações sobre recursos públicos em um único 

site é considerada, pela Controladoria-Geral da União, um passo importante 

no combate à corrupção, permitindo ao cidadão verificar as ações dos 

diversos poderes governamentais instituídos no País. 

 

Além da transparência o portal pode ser uma ferramenta administrativa para facilitar a 

fiscalização dos órgãos do governo.  

 

3 – Metodologia 

  
3.1. Tipo de pesquisa 

 

 

A pesquisa se desenvolveu sob uma abordagem teórico-empírica, na qual a pesquisa 

básica utilizou-se de referenciais teóricos para explorar o tema, exemplificando o mesmo em 

relação à legislação vigente sobre o assunto, suas funcionalidades na boa gestão pública e 

também como instrumento de participação social. Durante a pesquisa aplicada, utilizou-se de 

processos qualitativos para o levantamento de dados referentes à gestão pública sob a ótica da 

Lei de Responsabilidade Fiscal foram realizadas visitas nos portais da transparência dos 

maiores municípios em termos populacionais do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de 

verificar a disponibilidade dos dados referentes à gestão fiscal, bem como a clareza e 

objetividade na apresentação desses dados. 

 

3.2. Universo e Amostra. 

 

Segundo fontes do IBGE 2017 o Estado do Rio de Janeiro possui o universo total de 

92 municípios, na qual as obtenções de dados serão desenvolvidas na amostra dos 15 maiores 

municípios em termos populacionais, representando aproximadamente 16,30% do total dos 

municípios. Os 15 maiores municípios em termos populacionais utilizados para a amostra são: 

Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Belford Roxo, Campos 

dos Goytacazes, São João de Meriti, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Magé, Itaboraí, Cabo 

Frio e Nova Friburgo. Essas cidades representam 77% da população do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

3.3. Coleta e Tratamento dos Dados. 

 

A coleta e tratamento de dados desenvolveu-se sobre o viés de pesquisa documental, a 

qual “envolve a investigação em documentos internos (da organização) ou externos 

(governamentais, de organizações não governamentais ou instituições de pesquisa, dentre 

outras), essa técnica pode ser utilizada tanto em pesquisa quantitativa quanto qualitativa” 

(ZANELLA. 2009, p. 124). No trabalho em questão serão utilizados documentos externos de 
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entes governamentais, coletados a partir dos portais de transparência dos municípios do Rio 

de Janeiro. 

 

3.4. Limitação do Método. 

 

Esta pesquisa é de cunho exploratório, e adotou-se o método qualitativo. A fim de 

analisarmos nosso objeto de estudo, realizamos diversas visitas ao site do Portal 

Transparência dos municípios selecionados, além de pesquisas bibliográficas e documentais, 

tanto em obras que tratam do assunto, quanto na legislação que se refere ao nosso objeto de 

estudo.  Dentro deste método, realizou-se um levantamento de campo, a respeito da 

acessibilidade, clareza, simplificação e a presença regular e atualizada dos dados do relatório 

fiscal encontrados no site. 

Esta pesquisa está estruturada em uma parte teórica, onde se discutem os conceitos de 

transparência e accountability; e outra parte composta pela análise do portal, pela pesquisa 

qualitativa, e as considerações acerca do resultado desta pesquisa. 

 

4 – Resultados e Discussões  
  

O trabalho foi desenvolvido em conformidade com a metodologia quanto à abordagem 

do problema, qual seja, a utilização pelos munícipes do portal da transparência como 

instrumento de gestão fiscal dos 15 maiores municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Utilizou-se da pesquisa documental com quesitos preestabelecidos para verificar quais 

cidades possuem o portal da transparência com a interface simplificada, funcionalidade na 

busca por dados e emitem relatórios de gestão fiscal (Receitas/Despesas/Execução 

orçamentária).  

 

Tabela 1: Estimativas Da População Residente No Brasil E Unidades Da 

Federação Com Data De Referência Em 1º De Julho De 2017. 

Posição Município População/habitantes % Total da População 

1 Rio de Janeiro  6.520.266 39% 

2 São Gonçalo 1.049.826 6% 

3 Duque de Caxias 890.997 5% 

4 Nova Iguaçu 798.647 5% 

5 Niterói 499.028 3% 

6 Belford Roxo  495.783 3% 

7 Campos dos Goytacazes 490.288 3% 

8 São João de Meriti 460.461 3% 

9 Petrópolis  298.235 2% 

10 Volta Redonda 265.201 2% 

11 Macaé  244.139 1% 

12 Magé  237.420 1% 

13 Itaboraí  232.394 1% 
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14 Cabo Frio  216.030 1% 

15 Nova Friburgo  185.381 1% 

  Outras cidades  3.834.860 23% 

Total da população do Estado - RJ 16.718.956 100% 

Fonte: adaptado IBGE, 2017. 

  

Na tabela 1 tem-se a estimativa da população residente no Estado do Rio de Janeiro, 

cuja maior concentração se encontra na cidade do Rio de Janeiro com (39% do total de 

população). São Gonçalo (com 6%), Duque de Caxias e Nova Iguaçu (com percentual de 5% 

cada uma) e as cidades de Niterói, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes e São Joao do 

Meriti (cada qual com 3%), Petrópolis e Volta Redonda (2%), Macaé, Magé, Itaboraí, Cabo 

Frio e Nova Friburgo (possuem 1%) representam as cidades mais populosas depois da capital 

do estado. 

 

Tabela 2: Visitas Aos Portais Da Transparência, Interface, Funcionalidades e 

Relatórios Atualizados. 

Municípios Interface 

Simplificada 

Funcionalidade 

na busca por 

dados.  

Relatórios da Lei de 

Responsabilidade Fiscal atualizados. 

(Receitas/Despesas/Execução 

orçamentária) 

Rio de Janeiro NÃO NÃO NÃO 

São Gonçalo  SIM SIM SIM  

Duque de Caxias   SIM  NÃO  NÃO 

Nova Iguaçu SIM SIM SIM  

Niterói NÃO SIM  SIM  

Belford Roxo SIM NÃO NÃO 

Campos dos 

Goytacazes 

SIM SIM SIM  

São João de 

Meriti 

SIM SIM SIM 

Petrópolis SIM SIM SIM  

Volta Redonda SIM SIM SIM  

Macaé  SIM SIM SIM  

Magé SIM SIM SIM  

Itaboraí SIM SIM SIM  

Cabo Frio  SIM SIM SIM  

 Nova Friburgo SIM SIM SIM  

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Na tabela 2 tem-se os dados extraídos do site do portal da transparência, das 15 

cidades mais populosas do Estado do Rio de Janeiro, tendo como quesitos de avaliação a 

interface, funcionalidade e emissão de relatórios atualizados. 
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O resultado extraído foi satisfatório, uma vez que a maioria da amostra analisada das 

cidades do Rio de Janeiro apresenta um website com interface simplificada onde o cidadão ao 

acessar encontra os ícones de receitas, despesas e execução orçamentária grandes, destacados 

e de fácil visualização. A busca por dados é eficaz, além de trazer informações 

satisfatoriamente discriminadas a respeito da execução orçamentária e financeira. Os 

relatórios de gestão fiscal são gerados rapidamente e apresentam um resultado considerado 

satisfatório para a pesquisa. 

 

 4.1. São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Cabo Frio 

 

 O portal da transparência de São Gonçalo possui interface bem objetiva, dispondo de 

ícones referentes a informações ao usuário, como, por exemplo, horário de funcionamento da 

prefeitura e perguntas frequentes. Estão à disposição do usuário a legislação vigente – LDO 

(Lei de diretrizes orçamentárias), LOA (Lei orçamentária anual), PPA (Plano plurianual), 

entre outras – orçamentos e finanças (receitas, despesas, empenho e liquidação), relatórios de 

gestão fiscal (RGF) entre outros serviços. 

 Em Niterói, o portal da transparência atende a sua finalidade no que se refere à 

geração de relatórios referentes à gestão fiscal (RGF), além de possuir um canal de ouvidoria 

em que o cidadão pode registrar denúncias e reclamações. Contudo, sua página inicial possui 

hiperlinks, e não ícones, para acesso às receitas, planejamento e orçamento, o que dificulta a 

visualização do usuário, pois torna sua interface pouco simplificada. 

 Os portais da transparência de Cabo Frio e Itaboraí também são bastante funcionais e 

simplificados. Este último, além de apresentar ícones para acesso a dados de despesas e 

receitas, também exibe RREO (Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária). Ambos os 

portais geram relatórios de maneira rápida e simplificada, em formato PDF – aliás, mesmo 

formato dos arquivos que são gerados em todos os portais visitados em que esta 

funcionalidade estava disponível. 

 

 4.2. Municípios com E-SIC (Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, São João de 

Meriti, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Magé e Nova Friburgo) 

 

 Em atendimento à Lei 12.527/2011, a CGU (Controladoria-Geral da União) 

desenvolveu um software para centralizar, padronizar e organizar pedidos e recursos enviados 

ao Poder Executivo Federal e entidades vinculadas: o e-SIC (Sistema Eletrônico de Serviço de 

Informações ao Cidadão).  

 

Para que os órgãos e entidades consigam seguir as regras, prazos e 

orientações fixados pela Lei [12.527/2011], a Controladoria-Geral da 

União (CGU) desenvolveu o e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão). O sistema funciona na internet e centraliza 

os pedidos e recursos dirigidos ao Poder Executivo Federal, suas 

entidades vinculadas e empresas estatais. O e-SIC está disponível no 

site www.esic.cgu.gov.br. (CGU. 2012, p. 3) 
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Posteriormente, o software no qual o e-SIC foi construído foi disponibilizado, gratuita 

e livremente, para que qualquer órgão ou entidade da administração pública de Estados e 

municípios pudessem utilizá-lo para desenvolver seus próprios sistemas eletrônicos para 

recebimento e gerenciamento dos pedidos de acesso a informação. Diversos municípios da 

nossa amostra (Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, São João de Meriti, Petrópolis, Volta 

Redonda, Macaé, Magé e Nova Friburgo) possuem portais da transparência construídos a 

partir do software do e-SIC. 

Os portais dessas cidades são muito semelhantes, possuindo uma padronização na 

apresentação de dados e funcionalidade dos portais, e no processo de 

solicitação/disponibilização de dados e relatórios, os quais cumprem todos os três itens 

avaliados durante a pesquisa. Estão entre os itens observados nestes portais: receitas, 

despesas, licitações, legislação (LOA, LDO, PPA etc.), diárias e passagens, orçamento e 

planejamento. Estes portais apresentam simplicidade na visualização dos serviços, além de 

gerarem relatórios de maneira rápida, cumprindo assim sua finalidade. Além disso, possuem 

um manual de utilização, que ensina todas as finalidades do portal ao cidadão. 

O decreto 7.724/2012 regulamentou a lei 12527/2011 em âmbito federal. Em seu 

artigo 10, ele determinou que “o SIC será instalado em unidade física de fácil acesso e aberto 

ao público”. Em atendimento a esse decreto, a CGU disponibiliza espaço físico para que o 

cidadão tenha acesso ao SIC e disponha das funcionalidades que o e-SIC lhe proporciona por 

meio eletrônico. Observamos que todas as cidades com portal inspirado no e-SIC da CGU 

também dispõe desse espaço físico (cujo endereço se encontra disponibilizado no portal da 

transparência) onde o cidadão pode obter qualquer informação por meio dos mesmos 

processos e nos mesmos prazos do e-SIC. 

 

4.3. Duque de Caxias, Belford Roxo e Rio de Janeiro 

 

As análises dos portais da transparência das cidades de Duque de Caxias, Belford 

Roxo e Rio de Janeiro apresentaram alguns resultados negativos, seja em relação à 

funcionalidade, à dificuldade de acesso ou a não geração de relatórios.  

Tanto a cidade de Duque de Caxias quanto a de Belford Roxo apresentaram portais da 

transparência com a interface simplificada. Contudo, em relação a Duque de Caxias, a 

funcionalidade fica comprometida diante do mau funcionamento do website, que não 

completa o carregamento de dados. Já o portal de Belford Roxo não possui a funcionalidade 

esperada, uma vez que seu site possui ícones que não redirecionam as informações 

relacionadas, permanecendo na mesma página. Em ambos os portais, não conseguimos gerar 

quaisquer relatórios relacionados à execução orçamentária.  

Salta aos olhos também que a maior cidade do estado não apresenta um portal da 

transparência funcional. O portal da Capital não tem a interface simplificada, e ainda exige 

um requerimento adicional para conceder acesso às informações, no qual, inclusive, deve-se 

especificar qual informação se quer acessar. Tal formulário é gerado em formato PDF sem 

especificar nenhum tipo de procedimento a ser adotado. Entendemos que esse procedimento 

constitui um obstáculo para o acesso livre, ágil e transparente às informações, e estaria em 

desacordo com a legislação. 
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5 – Conclusão  

 
 O presente trabalho abordou a temática do portal da transparência em municípios do 

Rio de Janeiro como instrumento de gestão fiscal. Para tanto, se utilizou de recursos digitais 

de busca para colher dados dos quesitos: interface, funcionalidade e emissão de relatórios 

fiscais atualizados nos sites dos portais da transparência das 15 cidades mais populosas.  

Ao fazer uma buscar por meios eletrônicos, verificou-se que a maioria das cidades da 

amostra analisada apresenta portais da transparência funcionais e com a interface 

simplificada, trazendo agilidade e clareza no momento da busca de informações, além da 

emissão de relatórios atualizados satisfatórios. Dessa forma, entendemos que esses portais 

permitem que os objetivos propostos pela legislação fossem alcançados, pois que permitem a 

participação e controle social efetiva da execução orçamentária dessas cidades. 

Contudo, algumas cidades ainda não cumprem integralmente a legislação, seja por 

elaborar um portal pouco claro e funcional, seja pela inobservância quanto à atualização dos 

dados. O destaque negativo ficou justamente com a capital e maior cidade do estado (que 

comporta 39% da população fluminense), por apresentar um portal pouco funcional, que não 

permite o acesso ágil, livre e transparente das informações, além de impor obstáculos que 

inviabilizam que o cidadão comum, desprovido dos conhecimentos técnicos necessários, seja 

capaz de, por si só, acessar e interpretar as informações. 

Há um longo caminho a se percorrer para que a sociedade tome consciência em 

relação à importância do controle social da administração pública. Programas de educação 

fiscal precisam se tornar realidade nas escolas brasileiras, levando os cidadãos do futuro a se 

familiarizarem com os conceitos de transparência e controle social. Isso é primordial para a 

formação de cidadãos mais ativos na politica de fiscalização assim fortalecendo a democracia 

e o desenvolvimento no país. 

Nesse sentido, o portal da transparência é um instrumento de gestão fiscal importante, 

mas precisa ser mais divulgado e debatido para alcançar o maior numero de interessados. A 

palavra governo deve ser associada à transparência para que a democracia possa ser exercida 

por cada cidadão que queira opinar em iniciativas governamentais. 

 

6 – Referências: 

 

ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; ARRUDA, Daniel Gomes. Contabilidade Pública: da 

teoria à prática. 2º ed. rev. e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2009. 4p. 

 

BOBBIO, Norberto; et. al. Dicionário de política. 2ª ed. Brasília: UnB, 1986. 

 

BRAGA, Lamartine Vieira, et al. O papel do Governo Eletrônico no fortalecimento da 

governança do setor público. Revista do Serviço Público Brasília 59 (1): 05-21 Jan/Mar 

2008.  Disponível em: https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/viewFile/137/142. 

Acesso em: 24 ago. 2017. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro 

de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 

constituicaocompilado.htm. Acesso em: 23 ago. 2017. 

https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/viewFile/137/142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/%20constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/%20constituicaocompilado.htm


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

14 

 

 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 10 

mar. 2017. 

 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei Complementar Nº 131, de 27 de setembro de 2009. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm. Acesso em: 10 mar. 

2017. 

 

 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 23 

ago. 2017.  

 

Brasil. Controladoria Geral da União. E-SIC: Manual do Cidadão. 2012. Disponível em: 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/MANUAL%20e-SIC%20-%20GUIA%20DO%20CIDAD 

AO.pdf. Acesso em: 04 dez. 2018. 

 

BRASIL. Presidência da República. DECRETO Nº 5.687, de 31 de JANEIRO DE 2006. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm. Acesso em: 

23 ago. 2017. 

 

BRASIL. Presidência da República. DECRETO Nº 7.724/2012, de 16 de maio de 2012. 

http://www.planalto.gov. br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm. Acesso 

em 04 dez. 2018.   

 

CRUZ, Flávio da. Auditoria e Controladoria: Controle social e Transparência no Brasil. 

Florianópolis - UFSC. Editora Capes: UAB, 2012. 

 

Brasil. DECRETO Nº 5.687, de 31 de Janeiro de 2006. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm. Acesso em: 

19 abr. 2017. 

 

DETLOR, Brian. Towards a framework for Government Portal design: The case of the 

Government of Canada’s Youth Cluster Project. In: Electronic government: Design, 

applications, and management. A. Gronlund (Ed.), Hershey, Pennsylvania: Idea Group, 

2002. 

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

FIGUEIREDO, Vanuza S.; SANTOS, Waldir Jorge L. dos. Transparência e Controle Social 

na Administração Pública. Temas de Administração Pública, vol. I, 2013. Disponível em: 

http://www.fclar.unesp.br/Home/Departamentos/AdministracaoPublica/RevistaTemasdeAdmi

nistracaoPublica/vanuza-da-silva-figueiredo.pdf. Acesso em: 21 ago. 2017. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/MANUAL%20e-SIC%20-%20GUIA%20DO%20CIDAD
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.687-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
http://www.fclar.unesp.br/Home/Departamentos/AdministracaoPublica/RevistaTemasdeAdministracaoPublica/vanuza-da-silva-figueiredo.pdf
http://www.fclar.unesp.br/Home/Departamentos/AdministracaoPublica/RevistaTemasdeAdministracaoPublica/vanuza-da-silva-figueiredo.pdf


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

15 

 

FILGUEIRAS, Fernando. Além da transparência: accountability e política da 

publicidade. Lua Nova: Revista de Cultura e Politica, 2011, nº 84. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452011000300004&lang= 

pt. Acesso em: 19 abr.  2017. 

 

FREIRE, Felipe Ribeiro. Desafios para a Transparência Pública: Um estudo com os 

usuários do Portal da Transparência do Governo Federal. Disponível em: 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/17107/1/2014_FelipeRibeiroFreire.pdf.Universidade 

de Brasília. Instituto de Ciência Política. Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, 

2014. Acesso em: 17 abr. 2017. 

 

HEALD, D. 2006b. Varieties of transparency. In: HOOD, C.; . (orgs.). Transparency: the 

key of better governance. Oxford: Oxford University Press. Disponível em: 

http://www.davidheald.com/publications/healdvarieties. Acesso em: 19 abr. 2017.   

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: estimativas da população residente 

no Brasil e unidades da Federação com data de referência em 1º de julho de 2017. 
Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa 

_TCU_2017_20180207.pdf.  Acesso em: 08 abr. 2018. 

 

LOPES, C. Acesso à informação pública para a melhoria da qualidade dos gastos 

públicos – literatura, evidências empíricas e o caso brasileiro. Caderno de Finanças 

Públicas, Brasília, n. 8, p. 5-40, 2007. 

 

LOCK, Fernando Nascimento. Participação Popular no Controle da Administração 

Pública: Um Estudo Exploratório. Revista Eletronica de Contabilidade do Curso de 

Ciências Contábeis UFSM, Rio Grande do Sul, volume I, set./out. 2004. Disponível em: 

https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/article/viewFile/122/3530. Acesso em: 21 ago. 2017. 

 

LUQUE, Carlos Antônio; SILVA, Vera Martins da. A Lei de Responsabilidade na Gestão 

Fiscal: Combatendo Falhas de Governo à Brasileira. Revista de Economia Política, vol. 

24, nº 3 (95), julho-setembro/2004. Disponível em: http://www.rep.org.br/PDF/95-6.PDF. 

Acesso em: 19 abr.2017. 

 

MEDEIROS, Alexsandro M.. Democracia Participativa. Consciência Política, 2014. 

Disponível em: http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-

participativa/. Acesso em: 22 ago. 2017. 

 

MOTTA, Walmir Francelino. A Transparência na Administração Pública. Maringá, 

março/2004. Disponível em: http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/edufiscal/ 

transparenciaadmpub.pdf. Acesso em: 23 ago. 2017.  

 

NEVES, Arminda. Gestão na administração pública. Pergaminho/Bertrand, 2002. 

Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?q=defini%C3%A7%C3%A3o+gest  

%C3%A3o+publica&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwipr 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452011000300004&lang=%20pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452011000300004&lang=%20pt
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/17107/1/2014_FelipeRibeiroFreire.pdf
http://www.davidheald.com/publications/healdvarieties.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa _TCU_2017_20180207.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa _TCU_2017_20180207.pdf
https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/article/viewFile/122/3530
http://www.rep.org.br/PDF/95-6.PDF
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-participativa/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-participativa/
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/edufiscal/%20transparenciaadmpub.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/edufiscal/%20transparenciaadmpub.pdf
https://scholar.google.com.br/scholar?q=defini%C3%A7%C3%A3o+gest%20%20%C3%A3o+publica&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwipr%20MuD8erVAhVHIZAKHYfvCvMQgQMILTAA&safe=active
https://scholar.google.com.br/scholar?q=defini%C3%A7%C3%A3o+gest%20%20%C3%A3o+publica&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwipr%20MuD8erVAhVHIZAKHYfvCvMQgQMILTAA&safe=active


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

16 

 

MuD8erVAhVHIZAKHYfvCvMQgQMILTAA&safe=active#. Acesso em: 21 ago. 2017 

 

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a Sociedade Civil: Temas Éticos e Políticos 

da Gestão Democrática. São Paulo: Cortez, 2011. 

OLIVEIRA, Elisangela Lemos; BODART, Cristiano das Neves. Accountability na 

Administração Pública de Vila Velha: uma análise em torno do Orçamento Participativo. In: 

BODART, C. N. (org.). Gestão Pública: transparência, controle e participação social. 

Vila Velha: Faculdade Novo Milênio, 2015, pp. 11-46. 

 

OLIVEIRA, Rafael Santos; RAMINELLI, Francieli Puntel. O direito ao acesso à 

informação na construção da democracia participativa. Florianópolis: Sequencia, 2014, nº 

69, Jul/Dez, 2014. Disponível em: //www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-

70552014000200007&lang=pt. Acesso em: 19 abr. 2017. 

 

SÁ, Renata Yamamoto Giovani De. A Importância do Portal da Transparência na 

Administração Pública. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Diretoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação e Especialização em Gestão Pública. Pato Branco – PR, 2014. Disponível 

em: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/5784/1/PB_GP_lll_2014_10.pdf. 

Acesso em: 24 ago. 2017.  

 

SADDY, André. Lei de responsabilidade fiscal e democratização da gestão 

pública. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, 8, n.1, mai/2003. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/4006>. Acesso em: 23 ago. 2017. 

 

SCHULTZ, Glauco. Introdução à Gestão de Organizações. Porto Alegre: UFRGS, 2016. 

 

SILVA, Fábio Ferreira da; LEITE, Haroldo Cristovam Teixeira. Práticas de controle social 

na percepção do poder executivo: um estudo dos entes federativos brasileiros. Rev. 

Ciênc. Admin. Fortaleza, v. 19, n. 2, p. 419-445, jul./dez. 2013.  

 

SILVA, S. P. Exigências democráticas e dimensões analíticas para a interface digital do 

Estado. In: MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (Orgs.). Internet e 

Participação Política no Brasil. Porto Alegre: Sulina, 2011.  

 

SILVA, Vâner lima. Transparência na Cibercultura:  Perspectiva Brasileira por Meio da 

Análise do Portal da Transparência do Governo Federal. 9⁰ Interprogramas de Mestrado 

em Comunicação da Faculdade Cásper Líbero, 2014.  Disponível em: 

https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/04/V%C3%A2ner-Lima-Silva.pdf. 

Acesso em: 24 ago.2017.  

 

VIEIRA, V. L. R. Efeitos da lei de acesso à informação (Lei 12.527/2011) nas compras 

públicas. In: CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, 6, 2013, Brasília. Anais 

eletrônico... Brasília: 2013. 22 p.  

 

https://scholar.google.com.br/scholar?q=defini%C3%A7%C3%A3o+gest%20%20%C3%A3o+publica&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwipr%20MuD8erVAhVHIZAKHYfvCvMQgQMILTAA&safe=active
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552014000200007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552014000200007&lang=pt
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/5784/1/PB_GP_lll_2014_10.pdf
https://jus.com.br/artigos/4006/lei-de-responsabilidade-fiscal-e-democratizacao-da-gestao-publica
https://jus.com.br/artigos/4006/lei-de-responsabilidade-fiscal-e-democratizacao-da-gestao-publica
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003
https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/04/V%C3%A2ner-Lima-Silva.pdf


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

17 

 

VILELLA, Renata Moutinho. Conteúdo, Usabilidade e Funcionalidade: três dimensões 

para a avaliação de portais estaduais de Governo Eletrônico na Web. Escola de Ciência 

da Informação da UFMG. Belo Horizonte, 2003. Disponível em: 

http://bogliolo.eci.ufmg.br/downloads/VILELLA%20Conteudo%20Usabilidade%20e%20Fun

cionalidade.pdf. Acesso em: 19 abr.2017. 

 

ZANELLA, Liane Carly Hermes. Metodologia de Estudo e de Pesquisa em 

Administração. Florianópolis - UFSC. Editora Capes: UAB, 2012. p.124.  

http://bogliolo.eci.ufmg.br/downloads/VILELLA%20Conteudo%20Usabilidade%20e%20Funcionalidade.pdf
http://bogliolo.eci.ufmg.br/downloads/VILELLA%20Conteudo%20Usabilidade%20e%20Funcionalidade.pdf

