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Resumo 

O controle e a transparência dos atos e das contas públicas é uma questão de grande 

relevância social. No Brasil, o tema ganhou maior destaque a partir da promulgação da Lei 

Complementar nº 101/2000 e, posteriormente, da Lei Federal nº 12.527/2011. Dessa forma, o 

presente artigo teve como principal objetivo verificar de que forma a administração pública da 

cidade de Itaocara é transparente para o cidadão. Quanto ao objetivo, a pesquisa foi 

considerada exploratória e descritiva. Os procedimentos adotados foram a pesquisa 

bibliográfica, baseada em autores como: Silva (2013), Paludo (2011) e Oliveira (2016), entre 

outros, e pesquisa documental, possibilitando a análise de leis indispensáveis ao estudo da 

transparência pública e sua aplicação para o município. Os resultados da pesquisa apontaram 

sobre a importância da prática de uma gestão pública municipal transparente, bem como sobre 

o comprometimento e responsabilidade que o gestor público deve ter para com o 

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Acesso à Informação. 

 

Palavras-Chave: Gestão Pública; Transparência; Controle Social. 

 

1 Introdução 

A gestão pública, presente nos níveis federal, estadual e municipal, consiste na 

administração dos bens públicos e na implementação de políticas públicas destinadas a 

atender as demandas da coletividade e o interesse do Estado. Em relação à esfera municipal, 

objeto de pesquisa do presente estudo, pode-se perceber que, muitas vezes, há a presença de 

uma gestão corrupta e voltada para os interesses particulares em detrimento do público 

(SODRE; ALVES, 2010). 

Nesse sentido, é preciso que haja uma participação ativa do cidadão. Mas para que o 

cidadão possa participar de forma ativa e eficaz na gestão e controle de uma administração 

pública é preciso, antes de mais nada, que esta seja transparente e, ainda, que o cidadão tenha 

a capacidade de conhecer e compreender as informações divulgadas. Ademais, no sentido de 

responder às demandas da sociedade por maior transparência e participação, a administração 

pública e seus agentes devem adotar práticas gerenciais eficientes e condizentes com as 

expectativas da população (OLIVEIRA; GOMES, 2016).  

Levando em conta estas premissas, a Gestão Pública Municipal de Itaocara, município 
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objeto do estudo, tem divulgado, através do seu sítio institucional, conforme estabelecido na 

Lei de Acesso à Informação, dados relativos às atividades realizadas e às expectativas de 

conquistas futuras. Sendo possível ainda, na referida página, ser direcionado para o Portal da 

Transparência (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA, 2019). 

Itaocara é um município que fica no interior do estado do Rio de Janeiro que se 

originou de uma aldeia de São Fidélis onde índios Coroados e Puris, existentes naquela 

localidade, viviam em grande rivalidade. À época, os Capuchinhos responsáveis pela 

colonização, acharam por bem criar uma nova aldeia para acolher uma das tribos e evitar mais 

conflitos. Então, em 1809, o Frei Tomás, da cidade de Castelo, chegou às terras escolhidas 

para a fundação da aldeia, que denominou São José de Dom Marcos, passando mais tarde a 

ser chamada de “Itaocara”, termo tupi que significa “praça de pedra”, através da junção dos 

termos itá (“pedra”) e okara (“praça”), em referência ao penhasco que lhe ficava fronteiro, na 

margem oposta do Rio Paraíba do Sul (SCISÍNIO, 1990). 

A Prefeitura de Itaocara fica localizada na Rua Sebastião da Penha Rangel, nº 63, no 

Centro da cidade, o atendimento ocorre das 12h às 18h (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAOCARA, 2019). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017) o 

município de Itaocara possui uma população estimada de 23.247 habitantes, sendo 19.241 de 

eleitores, o que corresponde a 84% da população total (IBGE, 2017).  

Frente às perspectivas apresentadas, o estudo se problematiza em analisar a seguinte 

questão-problema: A administração pública da cidade de Itaocara tem sido transparente para o 

cidadão? De modo a responder a esse questionamento, o estudo tem como objetivo geral: 

verificar se a administração do município de Itaocara cumpre com o dever de dar 

transparência a seus atos. E como objetivos específicos: situar o leitor quanto a história da 

transparência de gestão pública no Brasil; interpretar a Lei de Acesso à Informação aplicada 

aos pequenos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, tendo como referência o 

município de Itaocara; analisar o Portal da Transparência do município de Itaocara e verificar 

a posição que ele ocupa no ranking da Escala Brasil Transparente – Avaliação 360° e, por 

fim, analisar as informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro 

(TCE) sobre os Estudos Socioeconômicos 2018, em especial quanto aos aspectos do governo 

eletrônico do município.    
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A importância do tema em questão está na necessidade de se impor à administração 

pública dos municípios uma gestão voltada para o comprometimento com a ética e a 

transparência dos gastos públicos por meio de uma política de controle e fiscalização dos bens 

públicos, o qual fomente a prática de uma gestão social eficiente.  

Para que os objetivos pudessem ser alcançados foi feita uma pesquisa bibliográfica por 

meio da consulta na internet de diversos materiais científicos, bem como a realização de uma 

pesquisa documental possibilitando a análise de leis indispensáveis ao estudo da transparência 

pública e sua aplicação no município de Itaocara. 

 

2 Referencial Teórico 
Ao longo da história, a gestão pública no Brasil passou por inúmeras transformações 

políticas, sociais e econômicas. Mudanças essas que foram ao encontro das demandas de uma 

sociedade que já não aceitava mais tão facilmente práticas como o nepotismo e a corrupção e 

que ansiava por um Estado pautado em princípios como a legalidade e a publicidade dos atos 

(SILVA, 2013). Embora o caminho percorrido tenha trazido alguns frutos, muitos são os 

obstáculos que ainda impedem que a administração pública brasileira atenda as crescentes 

necessidades da sociedade por serviços públicos de qualidade. Entre esses obstáculos, pode-se 

destacar a falta de transparência dos gestores públicos (OLIVEIRA; PISA; AUGUSTINHO, 

2016). 

 

2.1 Aspectos Históricos da Administração Pública no Brasil 

 No cenário histórico-evolutivo da Administração Pública se observa três modelos 

diferentes de Administração Pública: a administração patrimonialista, a administração 

burocrática e a administração gerencial (PALUDO, 2016).   

Para Paludo (2016), a característica mais marcante do modelo patrimonialista (1808-

1930) é que não havia separação entre o patrimônio público e a propriedade privada e o 

Estado era considerado uma extensão da casa do soberano. Durante o longo período de 

vigência do modelo patrimonialista, o que se verificava é que não havia nenhuma 

preocupação do gestor, representado pela figura do rei ou soberano, em demonstrar à 

sociedade o que era feito com o erário público, ao contrário, o soberano se utilizava do 

dinheiro e do patrimônio público para aumentar seu poder (GOMES, 2007).  
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Como forma de combater a corrupção e o nepotismo que havia na administração 

patrimonialista, surgiu a Administração Pública Burocrática, na segunda metade do século 

XIX (Estado liberal). Era chegada a hora de fazer distinção entre o que era público e o que era 

privado, instituindo legalidade e operacionalidade à atuação daqueles que administravam o 

Estado (BRASIL, 1995).   

A Administração Burocrática vislumbrada por Max Weber teve em seu escopo 

características que buscavam assegurar a qualidade no serviço público mediante a efetividade 

no controle. No Brasil, o modelo burocrático surgiu com o Governo Vargas, instituído em 

1930, em uma reforma impulsionada pela criação do Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP, 1936-38) e pelo Estado Novo (1937-1945) (DRUMOND; 

SILVEIRA; SILVA, 2014).  

Vale ressaltar que o termo burocracia não deve assumir aqui o seu sentido pejorativo, 

como visto ao longo dos anos pelo senso comum. A papelada e procedimentos lentos e 

ineficazes são características que dizem respeito às disfunções do modelo, ocasionados pelo 

uso indevido de suas práticas, e não do modelo propriamente dito (PALUDO, 2016).   

Objetivando sanar as disfunções existentes no modelo burocrático e superar as crises 

econômicas mundiais, surge na década de 1970, o modelo gerencial, pois o Estado já não se 

sustenta mais apenas com os aparatos do modelo burocrático e precisava se atualizar diante de 

todas as mudanças que ocorriam no mundo (DRUMOND; SILVEIRA; SILVA, 2014). 

Estas mudanças exigiam gestores públicos mais comprometidos e que trabalhassem no 

sentido de reduzir os gastos públicos e aumentar a efetividade, valendo-se de conceitos 

aplicados na administração privada. Neste modelo, o cidadão passou a ser visto não apenas 

como usuário, mas como cliente do serviço público que reconhece seus deveres e seus direitos 

como cidadão (GOMES, 2007).  

A reforma que aconteceu em 1967 pelo Decreto-Lei 200 constitui um marco na 

tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro 

momento da Administração Gerencial no Brasil. No entanto, somente em 1995, quando o 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE foi criado, é que o 

gerencialismo, de fato, implantou-se no Brasil (BRASIL, 1995).  

Ao longo do caminho traçado na história da administração pública brasileira, desde o 

modelo de administração pública patrimonial até o gerencialismo, muitas foram as conquistas 
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e os desafios enfrentados (CAMPELO, 2010). Contudo, a administração da res pública 

precisa ainda superar práticas devastadoras como a corrupção e o nepotismo, herança do 

modelo patrimonialista, abandonar as disfunções do modelo burocrático que engessa o 

aparelho do Estado e aprimorar o modelo gerencialista no sentido de consolidar a participação 

da sociedade nas tomadas de decisão e na fiscalização (PALUDO, 2016). 

Como bem ensinam Oliveira, Pisa e Augustinho (2016), a relação entre Estado e 

sociedade civil deve ser a base de todo governo democrático. Assim, para que isso ocorra de 

forma satisfatória, é preciso estreitar os laços entre essas duas esferas para que as políticas 

públicas estejam consonantes com as demandas da sociedade, sendo as práticas relativas à 

transparência pública ferramentas indispensáveis para o atingimento desse fim.  

 

2.2 Transparência na Gestão Pública 

Segundo Sá (2013), estimular a transparência pública tem sido um dos principais 

objetivos da administração pública moderna. Afinal, com a transparência das ações 

governamentais o cidadão pode ter acesso a dados que o ajudem a compreender o modo como 

o gestor público lida com o erário público. Dessa forma, há um fortalecimento da democracia 

e da cidadania. 

A transparência na gestão pública está relacionada à divulgação periódica de 

relatórios, realização de audiências públicas regulares e na prestação de contas dos chefes dos 

poderes. Constitui-se, ao mesmo tempo, em requisito fundamental para a boa governança, e 

em elo entre Estado e sociedade civil (CULAU; FORTIS, 2006 apud GUADAGNIN, 2011).   

Grau et al. (2005 apud PIRES; SCHERER; SANTOS; CARPES, 2013, p. 49) 

considera que “a verdadeira transparência está na possibilidade de a sociedade obter e 

interpretar a informação completa, oportuna e confiável sobre a gestão pública e conduta dos 

servidores públicos”. 

Para que a transparência na gestão pública possa ser alcançada, foram criadas 

ferramentas importantes para esse fim, a exemplo da Lei Complementar nº 101/2000 e, 

posteriormente, da Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI – Lei de Acesso à Informação) que 

regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Foi em 16 de maio de 

2012 que a referida lei entrou em vigor. Ela surgiu com o intuito de criar mecanismos que 
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permitam que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, possa receber informações públicas de 

órgãos e entidades. Para isso não há a necessidade de apresentar os motivos (BRASIL, 2012).  

A Lei Federal nº 12.527/2011 é válida para as três esferas de poderes e, também, para 

os tribunais de contas e ministério público. De acordo com a referida lei, as entidades privadas 

sem fins lucrativos, também tem a obrigatoriedade de dar publicidade às informações 

referentes ao recebimento de informações públicas de órgãos e entidades (BRASIL, 2012). 

A referida lei veio em busca de consolidar um dos direitos fundamentais do cidadão: o 

acesso à informação. A partir de sua implementação, este direito foi consolidado como regra e 

não mais como exceção. Ademais, fortaleceu o desenvolvimento de uma cultura de 

transparência na administração pública (COUTINHO; ALVES, 2015). 

A LAI se apresenta como um avanço na disponibilização de informações relativas ao 

uso dos recursos públicos. Ela tem se apresentado como um importante instrumento para o 

controle social e para a garantia dos direitos dos cidadãos. Com sua aprovação, o Brasil deu 

um importante passo no sentido de consolidar, ainda mais, o regime democrático, tendo em 

vista que ampliou a participação do cidadão e fortaleceu instrumentos de controle da coisa 

pública (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2011). 

 

2.2.1 Escala Brasil Transparente  

Levando em conta alguns obstáculos de natureza técnica, tecnológica, administrativa e 

até cultural (pois a cultura do sigilo, ainda, permanece), para a implementação da Lei de 

Acesso à Informação, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 

União, deu início a algumas importantes iniciativas no sentido de auxiliar os estados e 

municípios na implementação das medidas transparentes de governo que se encontram 

previstas na LAI. Foi a partir daí que foi desenvolvida a Escala Brasil Transparente (EBT) 

com o objetivo de mensurar a transparência que vinha acontecendo em estados e municípios 

brasileiros (CARVALHO; LOBATO; PIRES, 2019). 

Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU, 2011, s/p.), “A Escala Brasil 

Transparente (EBT) é uma metodologia para medir a transparência pública em estados e 

municípios brasileiros”. A EBT foi desenvolvida para fornecer os subsídios necessários à 

CGU para o exercício das competências que lhe atribuem os artigos 59 da Lei Complementar 
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nº 101/2000, artigo 41 da Lei de Acesso à Informação, assim como os artigos 68 do Decreto 

nº 7.724/2012 e 18, do Decreto nº 8.910/2016” (BRASIL, 2018, s/p.).   

Segundo Carvalho, Lobato e Pires (2019, p. 04), a ETB utiliza uma metodologia “[...] 

composta de 12 requisitos que abrangem aspectos relativos à regulamentação do acesso à 

informação e à existência e funcionamento do SIC”.  

A ETB já se encontra em sua 3ª edição, e contou “[...] com uma etapa de avaliação, 

que ocorreu de 27/06/2016 a 26/08/2016, e duas etapas de revisão, sendo a primeira de 

28/08/2016 a 07/10/2016, e a segunda de 10/10/2016 a 16/01/2017” (CARVALHO; 

LOBATO; PIRES, 2019). No transcorrer desse tempo, foram avaliados na Escala Brasil 

Transparente – Avaliação 360°, todos os Estados, capitais e municípios com mais de 50 mil 

habitantes (com base nas estimativas de 2017, do IBGE), o que resultou em 691 entes 

(BRASIL, 2018).  

 

3 Procedimentos Metodológicos  

 

3.1 Classificação da Pesquisa  

Quanto à sua natureza, a presente pesquisa é considerada aplicada, pois procura 

aplicar os conhecimentos necessários que irão contribuir para a prática de uma gestão pública 

municipal transparente que poderá estimular o controle social por parte dos cidadãos 

itaocarenses, pois segundo Silveira e Córdova (2009), a pesquisa aplicada objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos.  

Quanto ao seu objetivo, a pesquisa será exploratória e descritiva, uma vez que será 

preciso aprofundar melhor o conhecimento acerca do objeto pesquisado, pois para Piovesan e 

Temporini (1995) a pesquisa exploratória pode ser definida, na qualidade de parte integrante 

da pesquisa principal, e Gil (2008) afirma que a pesquisa descritiva procura descrever as 

características de determinadas populações ou fenômenos.  

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa será qualitativa, pois, segundo Duarte 

(2012), essa pesquisa se traduz por aquilo que não pode ser mensurável.  

 

3.2 Procedimentos para coleta de dados  
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Os procedimentos adotados para a coleta dos dados utilizados na presente pesquisa 

foram a pesquisa bibliográfica e a análise documental. Para Pizzani; Silva; Bello; Hayashi, 

(2012), a pesquisa bibliográfica é entendida como a revisão da literatura sobre as principais 

teorias que norteiam o trabalho científico. Quanto à análise documental, Lüdke e André 

(1986), afirmam que pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados e que 

busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de 

interesse, esses documentos podem ser leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, 

memorandos, entre outros.    

 

4 Resultados e Discussão  

Ao acessar o Portal de Transparência de Itaocara, a primeira mensagem que se verifica 

é uma referência ao que se encontra previsto na Lei Federal nº 12.527/2011, dando, inclusive, 

ao cidadão, a possibilidade de acessar, no próprio portal, a lei na íntegra (figura 1).  O site é 

de acesso livre e os cidadãos itaocarenses podem encontrar informações importantes sobre o 

modo como o dinheiro público tem sido utilizado pela administração pública do município.  

Encontra-se disponível, ainda, um acesso ao Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) 

com esclarecimentos sobre a importância do cidadão conhecer mais sobre a Lei de Acesso à 

Informação, disponibilizando para o mesmo alguns endereços eletrônicos que podem ajudá-lo 

a compreender melhor a importância da transparência na gestão pública. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itaocara-RJ (2019). 

Figura 1- Portal da Transparência do Município de Itaocara 
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No Portal de Transparência de Itaocara (2019) encontra-se, também, o Boletim 

Informativo Oficial da Prefeitura de Itaocara (BIOPI) em que se disponibiliza, mês a mês, 

todas as informações de gastos relativos às despesas com pessoal, às dívidas consolidadas em 

cada exercício financeiro, a trajetória de ajuste da dívida consolidada líquida em cada 

exercício financeiro, o demonstrativo das garantias e contragarantias de valores, o balanço 

orçamentário, o demonstrativo de limites, o demonstrativo de operações de crédito, o 

demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção, o demonstrativo da receita 

corrente líquida, o demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio 

dos servidores públicos, o demonstrativo dos resultados nominal e primário, o demonstrativo 

de restos a pagar por poder e órgão, o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção 

e desenvolvimento de ensino e o demonstrativo de receitas de impostos e das despesas 

próprias com saúde. De maneira simplificada, o que se verifica no referido portal, sobre o 4º 

bimestre de 2019, são os dados arrolados na tabela a seguir.  

 

Tabela 1. Demonstrativo Simplificado dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social de Itaocara 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-RECEITAS ATÉ O BIMESTRE 

Previsão Inicial da Receita 

Previsão Atualizada da Receita 

Receitas Realizadas 

Déficit Orçamentário 

Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) 

70.089.814,8 

70.089.814,8 

52.105.925,9 

0,0 

0,0 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS ATÉ O BIMESTRE 

Dotação Inicial  

Créditos Adicionais  

Dotação Atualizada 

Despesas Empenhadas 

Despesas Liquidadas 

Superávit Orçamentário 

69.948.818,0 

9.019.375,6 

78.968.193,6 

59.440.377,9 

51.303.647,7 

802.078,2 

DESPESA POR FUNÇAO/SUBFUNÇÃO ATÉ O BIMESTRE 

Despesas Empenhadas  

Despesas Liquidadas 

59.440.378,0 

51.303.847,7 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O BIMESTRE 

Receita Corrente Líquida  73.016.748,7 

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATÉ O BIMESTRE 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Receitas Previdenciárias Realizadas (III) 

Despesas Previdenciárias Liquidadas (IV) 

Resultado Previdenciário (III-IV) 

 

4.032.855,2 

777.857,2 

3.254;998,0 

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no 

Anexo de Metas 

Fiscais da LDO (a) 

Resultado 

Apurado até o 

bimestre (b) 

Porcentagem em relação à 

Meta (b/a) 

Resultado Nominal 

Resultado Primário 

0,0 

0,0 

4.235.264,2 

4.351.006,4 

0,0% 

0,0% 

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento 

até o Bimestre 

Pagamento até 

o Bimestre 

Saldo a Pagar 

POR PODER 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

Poder Executivo 

 

 

-245.748,9 

 

 

0,0 

 

 

45.316,1 

 

 

-291.065,0 
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Poder Legislativo 

RESTOS A PAGAR NÃO PORCESSADOS 

Poder Executivo 

Poder Legislativo 

12.813,1 

 

2.073.421,0 

159.531,7 

0,0 

 

130.988,8 

0,0 

0,0 

 

1.612.934,1 

0,0 

12.813,1 

 

329.498,1 

159.531,7 

TOTAL  2.000.016,9 130.988,8 1.658.250,2 210.777,9 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 

Valor Apurado até o 

Bimestre 

Limites Constitucionais Anuais  

% Mínima Aplicar 

Exercício  

% Mínimo Aplicado 

até o Bimestre 

Mínimo Anual de 25% das Receitas de 

Impostos na Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino 

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na 

remuneração do Magistério com Ensino 

Fundamental e Educação Infantil 

11.254.651,4 

 

6.665.339,0 

25% 

 

60% 

36,3% 

 

134,8% 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE 

Valor Apurado até o 

Bimestre 

Limites Constitucionais Anuais 

% Mínima Aplicar 

Exercício  

% Mínimo Aplicado 

até o Bimestre 

Despesas Próprias com Ações e Serviços 

Públicos de saúde  

8.398.396,0 15,0% 26,0% 

 

Fonte: Adaptado do Portal de Transparência de Itaocara (2019) 

 

Como foi possível observar, em momentos anteriores da presente pesquisa, é 

obrigação do administrador público disponibilizar, em sítios oficiais da internet, informações 

quanto à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitações, 

contratos administrativos, dentre outros, havendo assim, um fortalecimento do controle social 

(HOMERCHER, 2011 apud CARPES; BIANCO, 2013) e como se pôde perceber, os gestores 

públicos do município de Itaocara tem cumprido bem esse papel, disponibilizando através do 

seu sítio eletrônico institucional, “https://www.itaocara.rj.gov.br”, conforme estabelece Lei de 

Acesso à Informação, dados referentes a Receitas, Despesas, Pessoal, Licitação e Contratos, 

transferências, entre outros.  

Outro meio de transparência que tem sido utilizado pelo município é o Diário Oficial 

do Município de Itaocara em que são publicadas informações importantes sobre a gestão 

pública. Dentre estas informações, pode-se destacar a publicação dos Decretos nº 1510, 1511, 

1513 e 1514 de 1º de janeiro de 2017, no qual o prefeito do município declara a necessidade 

de contratação de servidores por prazo determinado (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE 

ITAOCARA, 2017).  

 Os Estudos Socioeconômicos pesquisam a realidade de 91 municípios jurisdicionados 

ao TCE-RJ, o que representa 61% da população fluminense. Visam contribuir para o melhor 

atendimento das demandas da sociedade, ao disponibilizar informações e análises destinadas a 

https://www.itaocara.rj.gov.br/
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servir de apoio ao planejamento dos poderes públicos locais, bem como ampliar a 

transparência e fomentar o controle social (TCE-RJ, 2018).  

 Segundo o TCE-RJ, o desenvolvimento do governo eletrônico passa por três estágios 

diferentes. O primeiro, caracterizado como portal oficial informativo, consiste na criação de 

sítios para difusão de informações sobre os mais diversos órgãos e departamentos dos vários 

níveis de governo. Num segundo estágio, o interativo, estes sítios passam também a receber 

informações e dados por parte dos cidadãos, empresas e outros órgãos. O usuário pode, por 

exemplo, utilizar a internet para declarar seu imposto de renda. Na terceira etapa de 

implantação do e-government, as transações se tornam mais complexas e o sítio assume um 

caráter transacional. Nesse estágio, são possíveis trocas de valores que podem ser 

quantificáveis, como pagamentos de contas e impostos, matrículas na rede pública, entre 

outros (TCE-RJ, 2018). 

No que compete ao estágio informativo, Itaocara, com 21%, obteve conceito 

insuficiente. Nenhum município da região expôs adequadamente o Plano Diretor municipal. 

Quanto ao estágio interativo, também com conceito insuficiente, Itaocara atingiu apenas 22%. 

E por último, quanto ao estágio transacional, Itaocara apresenta apenas dois serviços: 

Consulta Prévia/Alvará Provisório e Nota Fiscal Eletrônica (TCE-RJ, 2018). 

Em auditoria realizada no município de Itaocara, o Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro apontou que o prefeito atual do município cumpriu com os investimentos 

mínimos em Educação e Saúde, aplicando um percentual acima do estipulado (25 e 60%), das 

receitas de impostos e transferências, respectivamente. Foram destacados, no entanto, que o 

Poder Executivo ultrapassou o limite da despesa com pessoal no segundo quadrimestre de 

2018, pois não observou a regra de retorno estabelecida, uma vez que deixou de reduzir o 

percentual excedente em, no mínimo, um terço nos dois quadrimestres seguintes 

(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2019).  

Foi identificado que o município de Itaocara não está presente no ranking da Escala 

Brasil Transparente – Avaliação 360°, pois, segundo o site da CGU, somente foram avaliados 

os Estados, as capitais e os municípios com mais de 50 mil habitantes (com base nas 

estimativas de 2017, do IBGE). De acordo com o site do IBGE, o município itaocarense, no 

ano de 2018, contava com uma população estimada de 23.247 pessoas, o que não o qualifica 

para compor o ranking (BRASIL, 2018). É fato que, os municípios com população menor, 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

12 

localizados geralmente no interior dos estados, como no caso de Itaocara, ficam menos 

visíveis a esse tipo de controle e, desta maneira, podem estar mais propensos a sofrer com a 

falta de transparência dos atos dos agentes públicos. Assim, o ranking da Escala Brasil 

Transparente deveria atender também aos pequenos municípios, contribuindo para a prática 

de uma gestão mais transparente.    

A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação são leis que ajudam 

a coibir a prática do abuso de poder por parte dos políticos que querem gastar mais do que 

arrecadam, bem como daqueles que não querem deixar transparecer suas ações. Por este 

motivo, Paludo (2011) afirma que a utilização de recursos públicos e a prestação de contas 

sempre foram objeto de debate e preocupação devido aos constantes e contínuos desvios e má 

aplicação desses recursos, aliados a falta de penalização das autoridades responsáveis pela sua 

destinação. 

Afinal, para que uma gestão seja transparente é fundamental que os municípios 

invistam em um Portal da Transparência com informações atualizadas, pois, conforme Sá 

(2013), a transparência das ações do Estado perante a sociedade é considerada fundamental 

para o fortalecimento da democracia e do desenvolvimento econômico. A participação da 

sociedade também é uma peça fundamental nesse processo. É preciso que o cidadão participe 

das tomadas de decisão, bem como da fiscalização e controle do uso da coisa pública.  

 

5 Conclusão  

Em relação aos objetivos da pesquisa foi verificado que, há uma preocupação da 

gestão municipal em divulgar informações por meio do seu site eletrônico, procurando 

atender, desta forma, as exigências da Lei de Acesso à Informação. Todavia, foi constatado 

que ainda existentes lacunas a serem observadas pelo gestor público do município de Itaocara, 

para que o percentual de transparência, segundo o TCE-RJ, passe a receber conceito 

satisfatório ao invés de insuficiente. Quanto ao cumprimento da Lei de Responsabilidade 

Fiscal ficou evidenciado que o gestor procura cumpri-la de acordo com a regra imposta pela 

lei, porém, o Poder Executivo necessita administrar melhor os gastos com pessoal para que se 

evite ultrapassar o limite imposto pela LRF a exemplo do que foi constatado no segundo 

quadrimestre de 2018 (TCE-RJ, 2019).  

O TCE-RJ, através dos Estudos Socioeconômicos realizados em 2018, constatou que 
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Itaocara, quanto ao estágio informativo, obteve conceito insuficiente. Nenhum município da 

região expôs adequadamente o Plano Diretor municipal. Quanto ao estágio interativo, o 

conceito também foi insuficiente. E por último, quanto ao estágio transacional, Itaocara 

apresenta apenas dois serviços: Consulta Prévia/Alvará Provisório e Nota Fiscal Eletrônica 

(TCE-RJ, 2018). Fica claro que, é preciso ainda muito trabalho por parte dos gestores do 

município para que a avaliação desses estágios melhore de forma considerável.  

A pesquisa realizada neste trabalho possibilitou um maior entendimento acerca da 

importância de uma gestão pública transparente na qual as informações possam ser 

disponibilizadas de forma adequada, bem como da necessidade da participação da sociedade 

civil no controle e fiscalização da res pública. Ferramentas como a LAI e a LRF estão 

disponíveis para todos que desejem dialogar de forma consciente com o Estado. 

 Entende-se, dessa forma, que o trabalho até aqui realizado não esgota a necessidade de 

pesquisas futuras sobre o tema, principalmente porque é perceptível a carência de estudos 

mais aprofundados nos pequenos municípios, situados no interior do estado, a exemplo de 

Itaocara. Desta forma, almeja-se realizar um trabalho de pesquisa sobre as práticas 

participativas na gestão das políticas públicas do município de Itaocara,  embasado na 

Constituição Federal de 1988, a qual estabelece que a sociedade, através de seus 

representantes, participe dos órgãos e dos espaços de deliberação sobre diretrizes das 

políticas, bem como do planejamento, do controle e da supervisão dos planos, programas e 

projetos, utilizando-se, para isso, de duas importantes formas de aproximação entre população 

e setor público que são os conselhos deliberativos e as práticas de orçamento participativo.  
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