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PALAVRA DO PRESIDENTE

Revisar o pacto federativo é questão central
A experiência de presidir a Comissão de As-

suntos Municipais da Assembleia Legislativa tem 
sido gratificante e desafiadora. Nestes primeiros 
meses à frente dos trabalhos, realizamos audiên-
cias públicas e reuniões ordinárias sobre temas 
fundamentais e estratégicos para o desenvolvi-
mento dos municípios. Aprofundamos a questão 
do financiamento das Upa’s, radiografamos as 

obras de acessos aos municípios sem asfalto, mobilizamos ações contra a dengue e 
debatemos transporte hidroviário e a qualidade da energia elétrica no meio rural.

Em meio à todos essas temas que afetam diretamente a vida da pessoas na 
municipalidade, também trabalhamos intensamente uma questão central em que 
todas as demais estão relacionadas: o Pacto Federativo. Passadas quase três décadas 
da descentralizadora Constituinte Cidadã, está caindo de maduro rediscutir o acordo 
federativo vigente. Se por um lado a Carta Magna determinou a transferência de 
responsabilidades e recursos para Estados e municípios, democratizando o serviço 
público e favorecendo a participação da sociedade, por outro lado criou um para-
doxo cruel. É inconcebível que as prefeituras recebam cada vez mais encargos sem 
o devido aporte, quando é notória a concentração dos recursos na União, ente fede-
rativo que abocanha mais de 57,4% do montante arrecadado, ficando 24,3% para os 
Estados e apenas 18,3% às municipalidades. 

Os valores repassados são absolutamente insuficientes para os gestores muni-
cipais gerirem a máquina pública com zelo e eficiência, conforme preconizam os prin-
cípios da administração pública. Dados do IBGE atestam que mais de 45% dos 5.570 
municípios dependem quase que exclusivamente dos repasses financeiros da União 
por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), composto pela arrecadação 
do Imposto de Renda e do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). Se em 1988 
esses repasses somavam 80% do bolo, hoje não chegam a 40%. 

Essa drástica inversão tem produzido efeitos devastadores nas contas das pre-
feituras, inviabilizando a recuperação da sua capacidade de investimento. Não há dú-
vida de que o ponto crucial nas pautas municipalistas, e principal nó a ser desatado na 
almejada revisão do acordo federativo, é a questão distributiva dos recursos. Com esse 
modelo, o número de municípios com déficit em caixa vai continuar aumentando. E 
as justas e necessárias demandas que batem à porta dos prefeitos continuarão sem 
atendimento.

Deputado Eduardo Loureiro,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
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PREFÁCIO

A publicação da coleção “Grandes Temas do Municipalismo”, desta vez 
com enfoque na transparência da gestão pública no espectro local, trata de 
propiciar uma aproximação da práxis política e gerencial cotidiana das admi-
nistrações públicas com as pesquisas, teses e ideias continuamente gestadas 
nas Universidades Gaúchas. Este acostamento de campos tão afins, mas mui-
tas vezes distantes, traz somente vantagens ao processo político democráti-
co brasileiro, uma vez que as teses acadêmicas podem arejar muitas velhas 
práticas da burocracia governamental, enquanto que os estudiosos podem 
avaliar suas teses no campo da prática da gestão pública. 

A temática da transparência, especialmente no lócus municipal, não 
poderia ser mais oportuna dado o momento de crise político-institucional 
pelo qual passa o país, cotidianamente escandalizado com novos casos de 
corrupção. A necessidade de se aproximar deste processo e contribuir com 
soluções é papel do amplo conjunto da sociedade brasileira. O incremento 
da ética e honestidade nos atos públicos e também privados é o caminho ló-
gico a ser tomado em continuidade ao amadurecimento democrático aper-
cebido desde a Constituição de 1988. 

A maior visibilidade recente de escândalos corruptivos no Brasil, ao 
nosso ver, é resultado da consolidação de instrumentos de controle, como 
os Tribunais de Contas, corregedorias, jornalismo investigativo e da própria 
atuação do Ministério Público. Estes e outros mecanismos de fiscalização pu-
deram desvelar tudo aquilo que já ocorria no país desde os idos do Império 
Português, mas que ficavam ocultos por um sistema de administração pú-
blica burocrático-patrimonialista. Ao fenômeno citado, soma-se a populari-
zação da internet, das redes sociais e o acesso à informação, que tendem a 
facilitar o alcance às “caixas pretas” que eram, e ainda são, as finanças e negó-
cios governamentais. 

Assim, a escolha do tema da transparência tem razão de ser, uma vez 
que é necessário superar o patrimonialismo sob o qual se ergueram as rela-
ções entre Estado e Poder em nosso território, que faz com que, muitas vezes, 
gestores administrem a res pública como se sua fosse. Nesse sentido os por-
tais de transparência são instrumentos fundamentais no caminho de uma 
administração mais ética e concatenada com os princípios constitucionais 
republicanos, especialmente considerando que a corrupção, tendo aspectos 
econômicos, ou não, destrói ou impede direitos fundamentais como a digni-
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dade humana, direito à igualdade, à vida, entre outros.

Nessa linha de pensar, é que os artigos escolhidos para a publicação 
tratam essencialmente da questão da transparência na seara pública. A abor-
dagem sobre os portais de transparência de câmaras e prefeituras munici-
pais recebe os mais variados enfoques, como a viabilização da participação 
popular no processo fiscalizatório dos bens públicos, por exemplo. Também 
o controle da atividade gerencial da administração pública potencializado 
com a lei da transparência recebe atenção especial.

As publicações da coleção Grande Temas do Municipalismo tem como 
público alvo Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais, acadêmicos e pú-
blico em geral. Esse trabalho conta com o esforço integrado, na sua elabora-
ção, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, Grupo de Pesquisas 
“Gestão Local e Políticas Públicas”, da Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC, conforme Protocolo de Cooperação Científica assinado com a Assem-
bleia Legislativa desde 2012. 

Por fim, cabe destacar a veemente defesa das prerrogativas municipais 
e do pacto federativo realizada pelo Professor Ricardo Hermany, conjunta-
mente com o seu Grupo de Pesquisa, tendo contribuição fundamental para 
a elaboração e organização do presente projeto, que busca incentivar novos 
paradigmas por parte dos gestores municipais.

Filipe Madsen Etges
Consultor Legislativo 

Mestre em Direito
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A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA COMO 
MECANISMO DE AFIRMAÇÃO DEMOCRÁTICA NO MUNICIPALISMO 

GAÚCHO: : uma análise a partir das licitações e seus editais e resulta-
dos; contratos celebrados e dados gerais sobre acompanhamento de 

programas, ações, projetos e obras

Luiz Felipe Nunes1 
Willyam Krug2 

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar a importância da informação 
administrativa executiva e legislativa municipal na produção e consequente 
formação de uma consciência política coletiva difusa, capaz de influenciar as 
deliberações públicas. Para tanto, utilizaremos a pesquisa realizada pelo Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul dos sítios oficiais municipais 
dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como sua potencialidade para o 
aprimoramento da democracia administrativa a partir do princípio da publi-
cidade/transparência dos atos da Administração Pública. Para tanto, foram 
desenvolvidos alguns títulos, e em cada um, são tratadas questões relevantes 
para o tema proposto, utilizando-se do método dedutivo, análise compara-
tiva e consulta bibliográfica. Com o trabalho verificou-se que a importância 
da informação na participação democrática, principalmente na questão do 
cidadão munido de informação de qualidade. Conclui-se o trabalho apon-
tando-se para a cada vez mais crescente disponibilização de informes públi-
cos e consequente maior oportunidade do cidadão se informar e fiscalizar a 
Administração Pública. 

Palavras-Chave: Democracia Administrativa; Participação Social; Acesso à 
informação; Publicidade; Fiscalização.

1 Doutorando e Bolsista CAPES/Prosup do Programa de Pós-graduação stricto sensu em 
Direitos Sociais e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Mestre 
em Direito pela UNISC. Pós-Graduado lato sensu em Direito Civil pelo Instituto Meridio-
nal de Educação – IMED.  Graduado em Ciencias Jurídicas e Sociais pela Universidade de 
Passo Fundo – UPF. Membro Integrante e Pesquisador do Centro Integrado de Estudos e 
Pesquisas em Políticas Públicas (CIEPPP). Integrante do Grupo de Pesquisa “Espaço local e 
inclusão social”, coordenado pelo Prof. Pós-Doutor Ricardo Hermany e do Grupo “Patolo-
gias Corruptivas”, coordenado pelo Prof. Dr. Rogério Gesta Leal.. Advogado. E-mail: luizfe-
lipenunes@gmail.com.
2 Bacharel em Direito. Mestrando do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Direitos 
Sociais e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Integrante do Gru-
po de Pesquisa “Espaço local e inclusão social”, coordenado pelo Prof. Pós-Doutor Ricardo 
Hermany, e do grupo “Direito, cidadania , políticas públicas e direitos humanos”, coordenado 
pela Profª. Pós-Doutora Marli M. M. da Costa. E-mail: willyam_krug@hotmail.com.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente artigo tem por finalidade abordar a importância da trans-
parência/publicização dos informes públicos na afirmação de uma cidada-
nia mais ativa e de democracia mais plena. Assim, pretendemos verificar o 
desenvolvimento da publicização dos informes públicos pelas executivos e 
legislativos municipais gaúchos. Para tanto, utilizou-se da pesquisa realizada 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) no tocan-
te a publicização dos informes públicos que dizem respeito à: informações 
sobre licitações e seus editais e resultados; informações sobre contratos ce-
lebrados; e, dados gerais sobre acompanhamento de programas, ações, pro-
jetos e obras.

2. A TRANSPARÊNCIA COMO MECANISMO DE AFIRMAÇÃO DEMOCRÁTICA

A fim de estabelecer um pacto semântico acerca do conteúdo a ser 
trabalhado no presente artigo, faz-se necessária a compreensão de alguns 
pontos chave sobre democracia e transparência, em especial, sua intersec-
ção numa perspectiva de afirmação e validação da segunda em relação à 
primeira.

O Estado possui a função primordial de auxiliar a atuação coletiva face 
às demandas que se apresentam, agindo como difusor de informações acer-
ca das questões a elas pertinentes. Tal prerrogativa independe de positivação 
constitucional, haja vista tratar-se do modo pelo qual fomenta o pensamento 
coletivo. A recepção da opinião coletiva pelo ente estatal e a sua posterior 
devolução ao seio social eivada de clareza cria um círculo de participação so-
cial que, por sua vez, produz como consequência a formação da consciência 
política coletiva difusa, capaz de influenciar positivamente nas deliberações 
públicas. É nesse contexto que a sociedade alcança um grau de autoconsci-
ência genuíno (RODRIGUES, 2014).

De acordo com Rodrigues (2014, p. 91), é indiscutível mencionar que 
“[...] a ‘publicidade ou o acesso à informação’, a ‘participação do cidadão nas 
deliberações públicas’ e o ‘acesso à justiça’ constituem a base intangível do 
que se convencionou chamar de democracia participativa”. O que se nota é 
uma verdadeira intersecção entre os direitos à informação e a participação 
democrática, uma vez que a possibilidade de atuar nas deliberações públicas 
e demandar os próprios entendimentos é intrínseca dos cidadãos munidos 
de informações.

Deste contexto introdutório, é possível extrair o caráter fundamental 
da transparência em relação ao sistema democrático de governo, de modo 
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que a qualidade e eficiência do segundo depende categoricamente da exis-
tência ampla e efetiva do primeiro.

No que tange a participação popular nas demandas públicas, Gurvitch 
(2005, p. 21) contribui com seus conhecimentos ao expressar a sua concep-
ção sobre o direito social nos seguintes termos:

La “manifestación más pura de lo “social” consiste en un 
movimiento contínuo de participación interpenetrante de 
lo múltiple en el uno y del uno en lo múltiple, correlación 
indisoluble del todo y de sus partes que se engendran recí-
procamente. (grifo do autor)

Ainda, em relação a presente construção teórica, Gurvitch (2005, p. 27) 
assevera ser característica intrínseca do direito social a atuação do todo so-
cial ao escrever que:

La relación jurídica, instituída por el derecho social, se ca-
racteriza na participación directa de la totalidad, ya esté 
organizada o no. [...] El poder que sirve de expresión al dere-
cho social es un poder puramente objetivo de integración 
en el todo.

Desse modo, o autor russo nos ajuda a compreender melhor a impor-
tância que cerca a participação social nas demandas estatais, seja como co-
autor das mesmas, seja como destinatário e, ainda, na função de fiscalização 
do seu devido cumprimento.

Conquanto muito já fora mencionado sobre participação social na 
esfera pública, é pontualmente necessário que se esclareça sobre o funcio-
namento da administração pública. O foco a ser elucidado diz respeito aos 
procedimentos administrativos licitatórios, a fim de demonstrar a relevância 
da divulgação dos atos que o permeia.

É sabido que o paradigma administrativo se encontra alicerçado no 
princípio da legalidade, tendo sua atuação restrita aos parâmetros legais 
previamente estabelecidos. O controle feito deste princípio é realizado pelos 
demais poderes, quais sejam o legislativo e judiciário. Ocorre que a eficiência 
deste controle já não é tão eficiente, culminando em um déficit democrático 
em relação ao funcionamento da administração pública (RODRIGUES, 2014).

A solução para esta situação encontra-se nos demais princípios regu-
ladores da administração. Conforme esclarece Monteiro (2011, www.ambito-
-juridico.com.br), além da legalidade, estão contidos no arcabouço princi-
piológico do artigo 37 da Constituição Federal os “princípios da legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros, encon-
trados nos textos infraconstitucionais”. Ainda, no que toca ao processo de li-
citação, temos como princípios gerais a legalidade, a igualdade ou isonomia, 
a publicidade, a impessoalidade, a moralidade, a probidade administrativa, a 
vinculação ao instrumento convocatório, e a adjudicação compulsória (SOU-
ZA, 2006). Dentre estes, merece destaque o princípio da publicidade, objeto 
de trabalho do presente estudo.

Em relação ao princípio da publicidade, este apresenta-se como um 
elemento necessário à validade do processo licitatório, sendo sua não obser-
vação causa de nulidade do mesmo. Em decorrência desta prerrogativa que 
é dado conhecimento à sociedade de que a administração deseja contratar, 
sendo possível a interposição de recursos pertinentes quando necessário 
(SOUZA, 2006).

Nesse sentido, Monteiro (2011, www.ambito-juridico.com.br) assevera 
ser o princípio da publicidade aquele que mais tem proximidade com o ad-
ministrado, tornando possível que o cidadão exerça o controle sobre os atos 
emanados do poder público. Exercer este controle é um direito e, ao mesmo 
tempo, um dever do cidadão.

Em uníssono ao exposto, Mello (2006, p. 110) afirma que:

[...] não pode haver um Estado Democrático de Direito, no 
qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da 
Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos 
que a todos interessam, e muito menos em relação aos su-
jeitos individualmente afetados por alguma medida.

Decorre dos entendimentos acima expostos a relevância acerca do 
acesso às informações dos atos públicos pelos administrados, uma vez ser 
através delas que se estimula uma participação mais adequada e eficaz pela 
população e, consequentemente, uma legitimidade democrática aos atos 
públicos e ao próprio modelo democrático do Estado.

É neste sentido que caminham as lições de Bobbio (2011, p. 83), quan-
do o autor afirma ser a visibilidade do poder e a capacidade de estabelecer 
controles ao seu exercício fazem parte de um dos princípios basilares do es-
tado de direito. A possibilidade de controle do poder nasce diretamente do 
vislumbre de seu exercício. Contudo, há de se atentar para o fato de que a 
publicidade, unicamente, não oferece a impossibilidade de erro e, tampouco, 
estímulo ao acerto caso não haja atenção pública em relação àquilo que é 
feito pela administração.

Da leitura de todo o exposto, extrai-se o entendimento de Rodrigues 
(2014, p. 97) de que a “visibilidade do poder e a possibilidade do seu controle, 
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portanto, integram a essência de uma democracia representativa”.

Como foi dito até este momento, decorre da transparência a essência 
fundamental do regime democrático-constitucional, sendo o elo entre os 
valores democráticos liberais e os direitos humanos, ambos primando pela 
manifestação e visibilidade dos atos praticados pela administração pública, 
de modo a gerar debates abertos capazes de estimular em todos os cidadãos 
valores elevados de moralidade pública. Sendo assim, possibilitando a todo 
cidadão o direito de ter conhecimento acerca do que acontece na esfera go-
vernamental e, em razão disso, ter o direito de estabelecer críticas livremente 
(RODRIGUES, 2014).

Os mecanismos de publicidade constituem a arma final de um Estado 
democrático, bem como uma condição necessária a fim de que a comunida-
de possa exercer suas escolhas de modo satisfatório, munidas de informa-
ções para tanto. Desse modo, é possível sustentar que uma sociedade escas-
sa de informações e, por conseguinte, desprovida de um exercício cidadão 
consciente, tem sua liberdade limitada (RODRIGUES, 2014)

É necessário que impere a publicidade e a transparência em uma so-
ciedade para que seja possível existir uma consciência dos governantes acer-
ca de suas responsabilidades, bem como pelos governados. A própria ideia 
de democracia pressupõe a existência de cidadãos emancipados e munidos 
de informação, diferentemente de uma massa essencialmente ignorante e 
tomada pela apatia, guiada apenas por seus desejos e emoções irracionais, 
bem como por governantes de boa ou má índole (RODRIGUES, 2014).

Ao cabo da primeira parte deste estudo, constata-se que o acesso às 
informações dos atos governamentais por meio da transparência apresenta-
-se como uma prática capaz de reforçar os princípios democráticos e a parti-
cipação popular na construção de uma sociedade cada vez mais voltada ao 
bem coletivo, de modo a otimizar a gestão estatal, bem como o resultado das 
políticas oriundas desta.

3 O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DOS ESTUDOS ELABORA-
DOS PELO TCE-RS ACERCA DOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAIS

Com o objetivo de estimular a publicação dos informes públicos nos 
sítios digitais, bem como de que a comunidade civil as visualize, o Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) criou o projeto “Trans-
parência, faça essa ideia pegar”. Esse projeto visa além da superação de uma 
“cultura de opacidade” com a consequente transparência na gestão públi-
ca, a consequente disponibilização on-line dos dados de interesse público, 
a distribuição de materiais didáticos, capacitação de docentes e veiculação 
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midiática de materiais acerca do tema transparência pública. O TCE-RS vem 
desde 2010 fazendo estudos acerca dos portais de transparência municipais 
do Rio Grande do Sul e em 2014, como forma de avaliar e premiar os sítios 
on-line municipais considerados “mais transparentes” o Tribunal concedeu 
uma titulação honrosa – “Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet” 
– “Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet” – esta, publicada em 
2015 e disponibilizada no sitio oficial do próprio TCE-RS.3

Nessa avaliação, o Tribunal, do período do dia 01 de setembro a 15 de 
outubro de 2014, avaliou, dentro de 20 (vinte) critérios objetivos, o atendi-
mento às exigências realizadas pelas disposições da Lei Complementar nº 
131/09 bem como da própria Lei de Acesso à Informação Pública – Lei nº 
12.527/11 – pelos sítios oficiais municipais dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo, a saber:

1) Pedido de informações por meio da internet; 2) Relatório 
de pedidos de informação; 3) Informações organizacionais; 
4) Registro de repasses ou transferências; 5) Registro de des-
pesas; 6) Registro de receitas; 7) Informações sobre licitações 
e seus editais e resultados; 8) Informações sobre contratos 
celebrados; 9) Dados gerais para acompanhamento de pro-
gramas, ações, projetos e obras; 10) Administração do patri-
mônio público – imóveis; 11) Administração do patrimônio 
público – veículos; 12) Recursos Humanos; 13) Publicação de 
respostas a perguntas mais freqüentes; 14) Ferramenta de 
pesquisa; 15) Canal de Comunicação com o Cidadão (“fale co-
nosco” – Ouvidoria); 16) Medidas para garantir atendimento 
a usuários com necessidade especiais; 17) Instrumento nor-
mativo local que regulamente a LAI; 18) Serviços e atividades 
de interesse coletivo – Executivo; 19) Serviços e atividades de 
interesse coletivo – Legislativo; 20) Controle externo – Legis-
lativo. Salienta-se que os quesitos de nº 4, 6, 9 e 18 são aplicá-
veis exclusivamente aos sítios do Poder Executivo e os de nº 
19 e 20 somente aos do Legislativo.

Dentro da avaliação do TCE-RS,4  60 municípios gaúchos5  tiveram seus 

3 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Contas do Estado. Disponível em: <http://www1.tce.rs.gov.
br/portal/page/portal/tcers/publicacoes/estudos/avaliacao_portais_rs>.Acesso em: 10 jul. 2015.
4 Sobre os critérios de avaliação, ver: RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Contas do Estado. 
Disponível em: <http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/publicacoes/estu-
dos/avaliacao_portais_rs>. Acesso em: 10 jul. 2015.
5 O prêmio agraciou 99 sítios do executivo e 24 do legislativo, no entanto, destes, apenas 
60 executivos e 22 legislativos municipais contam com população superior a 10 mil habi-
tantes, e estes é que foram utilizados para análise do presente artigo.
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sítios do Poder Executivo6 agraciados com premiação e apenas 22 por parte 
do Legislativo,7  o que, dentro de um processo de eliminação, conclui que 
apenas 12 municípios8 - pouco mais de 5% - possuíam sítios de ambos os 
poderes atendendo aos critérios de Transparência agraciados pelo premio. 

No próximo capítulo, a fim de compatibilizar o tema da pesquisa, abor-
daremos os quesitos que abordam as “informações sobre licitações e seus 
editais e resultados” (quesito nº 7), “informações sobre contratos celebrados” 
(quesito nº 8) e “dados gerais sobre acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras” (quesito nº 9).

4 A TRANSPARÊNCIA DOS INFORMES PÚBLICOS ACERCA DAS INFOR-
MAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E SEUS EDITAIS E RESULTADOS; INFOR-
MAÇÕES SOBRE CONTRATOS CELEBRADOS E DADOS GERAIS SOBRE 
ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS

A fim de verificar o cumprindo das disposições da Lei Complementar 
nº 131/09 e da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11) o TCE-RS, na 
qualidade de papel fiscalizador das Contas do Estado, desenvolveu a seguin-
te avaliação dos sítios oficias dos Poderes Executivos e Legislativos munici-
pais gaúchos com população superior a 10 (dez) mil habitantes.

O quadro abaixo demonstra os resultados obtidos pela avaliação do 
quesito nº 7 (informações sobre licitações e seus editais e resultados) no 
tocante aos sítios oficiais do executivo municipal na internet daqueles que 
foram e daqueles que não foram agraciados pelo Prêmio Boas Práticas de 
Transparência pela Internet. 

6 Arroio dos Ratos, Bento Gonçalves, Bom Retiro do Sul, Butiá, Cacequi, Cachoeirinha, 
Camaquã, Campo Bom, Candelária, Canela, Canoas, Carlos Barbosa, Crissiumal, Cruzeiro 
do Sul, Erechim, Esteio, Estrela, Feliz, Garibaldi, Getúlio Vargas, Giruá, Gramado, Gravataí, 
Guaporé, Horizontina, Ibirubá, Ijuí, Jaguari, Lagoa Vermelha, Montenegro, Não-Me-Toque, 
Nova Prata, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Pinheiro Machado, Porto Alegre, 
Porto Xavier, Rio Pardo, Roca Sales, Sananduva, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Antônio 
da Patrulha, Santo Augusto, São Francisco de Assis, São Pedro do Sul, São Sepé, Serafina 
Corrêa, Sobradinho, Tapera, Tenente Portela, Teutônia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, 
Três Coroas, Triunfo, Vacaria e Venâncio Aires.
7 Agudo, Arvorezinha, Bento Gonçalves, Canoas, Capão do Leão, Constantina, Flores da 
Cunha, Gramado, Gravataí, Montenegro, Não-Me-Toque, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto 
Alegre, Restinga Seca, Roca Sales, Santo Augusto, São Francisco de Paula, Serafina Corrêa, 
Sobradinho, Tapes e Três de Maio.
8 São estes: Bento Gonçalves, Canoas, Gramado, Gravataí, Montenegro, Não-Me-Toque, 
Pelotas, Porto Alegre, Roca Sales, Santo Augusto, Serafina Corrêa e Sobradinho.
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O que se verifica com essa análise gráfica é a oposição da prestação 
de transparência dos entes municipais agraciados com a honraria concedida 
pelo TCE-RS daqueles que não a alcançaram, sendo que em alguns casos, a 
diferença entre os polos chega a quase 40% de disponibilização de informes 
públicos.

O quesito de nº 9 (Dados gerais para acompanhamento de programas, 
ações, projetos e obras) foi o quesito de demonstrou ser o de maior proximi-
dade entre os polos agraciados e não com o prêmio, sendo que a publicização 
dos informes públicos está bem evoluída em alguns dos critérios avaliados.
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No tocante ao poder legislativo, os sítios oficiais gaúchos demonstram 
a mesma discrepância das já demonstradas pelos poderes executivos muni-
cipais.
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Por fim, no quesitos de nº 8 (informações sobre contratos celebrados:

O que se percebe pela pesquisa realizada pelo TCE-RS é que os sítios 
oficiais executivos e legislativos municipais gaúchos evoluíram muito de 
2013 a 2014. Na análise dos dados de 2014, que fizemos acima,  verifica-se 
que ainda há bastante espaço para melhoria na publicização dos informes 
públicos municipais gaúchos sendo que, em razão da iniciativa do Tribunal, 
no ano de 2015 projeta-se, a mesma, senão uma superior, evolução no to-
cante à transparências dos informes públicos, contribuindo para uma melhor 
gestão dos bens e recursos públicos, bem como ampliando a possibilidade 
de um controle social cada vez maior e mais eficiente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados computados pelo TCE-RS dos portais oficiais dos Po-
deres Executivo e Legislativo vislumbra-se muitos espaços para melhoria, 
mas houve um significativo avanço no tocante ao cumprimento das leis de 
transparência e consequentemente publicização dos informes públicos, o 
que resulta de um caminho com a efetivação da nova ordem assumida pelo 
Estado brasileiro a partir do advento do Estado Democrático de Direito. A 
cada avaliação, numericamente, verifica-se que um acerco cada vez maior de 
informações públicas está sendo disponibilizado. O meio digital é uma im-
portante ferramenta no desenvolvimento de uma democracia cada vez mais 
participativa para a concretização dos reais interesses públicos.

O que se percebe, com o desenvolvimento das novas tecnologias da 
informação e da comunicação, é que cada vez mais se vislumbra a penetra-
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ção dessas tecnologias na sociedade contemporânea, tanto na vida social, 
como na vida econômica e política. No entanto, o cidadão deve estar pre-
parado para receber tais informes com clareza para que o mesmo produza a 
formação de uma consciência política difusa de qualidade, capaz de influen-
ciar os demais cidadãos e o rumo da sociedade brasileira a partir das delibe-
rações públicas.

Uma vez que o cidadão tenha acesso a tais informes, ganha autonomia 
e possibilidade de atuar junto aos órgãos públicos não somente como desti-
natários das demandas sociais, mas como coautor propositivo, auxiliador em 
seu desenvolvimento, fiscalização de seu cumprimento e avaliação de toda 
a política pública.

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais. 2. ed. São 
Paulo: Unesp, 2011.

GURVITCH, Georges. La idea del derecho social. Granada: Editorial Comares, 2005.

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 21 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006.

MONTEIRO, Leandro. Vertente material do princípio da publicidade admi-
nistrativa. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun 2011. Disponível 
em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_
leitura&arti go_id=9680&revista_caderno=4>. Acesso em: 07 jul 2015.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Contas do Estado. Disponível em: <http://
www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/publicacoes/estudos/avalia-
cao_portais_rs>. Acesso em: 10 jul. 2015.

RODRIGUES, João Gaspar. Publicidade, transparência e abertura na adminis-
tração pública. RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 266, 
p. 89-123, maio/ago. 2014. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/
ojs/index.php/rda/article/viewFile/32142/30937>. Acesso em: 08 jul. 2015.

SOUZA, Larissa Carvalho de. Os princípios gerais de licitações. In: Âmbito Jurí-
dico, Rio Grande, IX, n. 27, mar 2006. Disponível em: <http://www.ambito-juri-
dico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_ leitura&artigo_id=1028
>. Acesso em 07 jul. 2015.



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 21

Comissão de Assuntos MunicipaisO Princípio da Transparência na Gestão Pública Municipal - Volume 02
A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA: 
UMA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES POR MEIO DA INTER-

NET, DO RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO E DAS
INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS

Cynthia Gruendling Juruena9 
Fábio Gonçalves de Oliveira10 

RESUMO

O presente artigo visa demonstrar a importância dos portais da transparên-
cia no espaço local, para que os cidadãos se inteirem do que está sendo reali-
zado pela Administração Pública e auxiliem na fiscalização da mesma. Dessa 
maneira, o trabalho se propôs a avaliar três requisitos que o Tribunal de Con-
tas do Estado do RS afere como sendo fundamentais que haja em todos os 
sítios oficiais, sendo estes a análise dos pedidos de informações por meio da 
internet, o relatório de pedidos de informação e as informações organizacio-
nais. A partir de um estudo realizado pelo TCE, e focando-se, principalmente, 
no espaço local em que estamos inseridos – Vale do Rio Pardo – fez-se uma 
análise de se os portais da transparência cumprem com tais requisitos.

Palavras-chave: informação; requisitos; portais da transparência; Vale do Rio 
Pardo.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente trabalho visa destacar a importância da transparência no 
Estado Democrático de Direito, pois através da transparência dos atos da Ad-
ministração Pública que haverá uma aproximação na relação entre socieda-
de e Estado, possibilitando a participação popular e o controle social.

Desta maneira, o trabalho realizará uma abordagem de três requisi-
tos considerados essenciais pelo Tribunal de Contas do Estado do RS, que 

9 Mestranda do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Direitos Sociais e Políticas 
Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, com bolsa Capes (PROSUP) tipo II. 
Integrante do Grupo de Pesquisa “Espaço local e inclusão social”, coordenado pelo Prof. 
Pós-Doutor Ricardo Hermany. Integra o Projeto de Pesquisa Internacional “Patologias Cor-
ruptivas”, coordenado pelo Prof. Dr. Rogério Gesta Leal e também participa do Grupo de 
Pesquisa “Direito, Cidadania e Políticas Públicas”, sob coordenação da Professora Pós-Dou-
tora Marli Marlene Moraes da Costa. E-mail: cynthia_newage@hotmail.com
10 Graduando em Direito do segundo semestre na Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC, com bolsa PUIC, sob orientação do Prof. Pós-Doutor Ricardo Hermany. Integrante 
do Grupo de Pesquisa “Espaço local e inclusão social”, coordenado pelo Prof. Pós-Doutor 
Ricardo Hermany. E-mail: fabinhu1996@hotmail.com
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constem nos sítios oficiais dos portais da transparência. Assim, cada capítulo 
destinou-se à análise de tais requisitos nos anos de 2013 (quando havia da-
dos de tal ano) e 2014, focando no espaço local – Vale do Rio Pardo – onde 
estamos inseridos.

A partir deste estudo, pode-se chegar a algumas conclusões iniciais, 
de se está sendo efetivada ou não a transparência nos poderes Executivo e 
Legislativo dos municípios do Vale do Rio Pardo, e alertar para que haja al-
gumas melhorias nos sítios oficiais, de modo de que a participação pública 
possa ser ensejada.

2.  PEDIDOS DE INFORMAÇÕES POR MEIO DA INTERNET

No presente quesito, foi verificado se os sítios oferecem meios para 
encaminhamento de pedidos de acesso à informação através da internet 
(requerimento eletrônico). Os links “Fale Conosco” e “Ouvidoria”, e o forne-
cimento de formulário para impressão e protocolização junto ao Serviço de 
Informações do Cidadão (SIC), foram desconsiderados para a avaliação do 
quesito. Segue abaixo um gráfico ilustrando os resultados apresentados nos 
portais da transparência pelo Poder Executivo nos anos de 2013 e 2014:

Verifica-se com os dados demonstrados no gráfico que houve um au-
mento significativo de um ano para o outro, tendo as cidades com menos de 
10 mil habitantes aumentado em 20% no cumprimento desse requisito.

As cidades da região do Vale do Rio Pardo que atenderam ao presente 
quesito, segundo os resultados do Poder Executivo, especificamente no ano 
de 2014, com população acima de 10 mil habitantes foram: Arroio do Tigre, 
Candelária, Rio Pardo, Sobradinho, Venâncio Aires e Vera Cruz. E as cidades 
com até 10 mil habitantes da mesma região e segundo resultados do mesmo 
Poder, foram: Herveiras, Passa Sete, Passo do Sobrado e Vale Verde.

As cidades do Vale do Rio Pardo que não atenderam o quesito no Exe-
cutivo foram: Barros Cassal, Boqueirão do Leão, Encruzilhada do Sul, Estrela 
Velha, General Câmara, Ibarama, Mato Leitão, Pantano Grande, Santa Cruz do 
Sul, Sinimbu, Tunas e Vale do Sol. 

Fazendo a análise deste mesmo requisito, mas em se tratando do po-
der Legislativo, foram obtidos os seguintes dados nos anos de 2013 e 2014:

Com os dados acima demonstrados no gráfico é possível vislumbrar 
que houve, também, um aumento significativo do ano de 2013 para o ano 
de 2014 no cumprimento desse requisito. Porém, diferentemente do Poder 
Executivo, as cidades com população superior a 10 mil habitantes tiverem 
um aumento maior com em relação às cidades de até 10 mil habitantes. O au-
mento nas cidades com população superior a 10 mil habitantes foi em torno 
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de 16%, enquanto que na avaliação das cidades com até 10 mil habitantes foi 
aproximadamente de 10%.

As cidades da região do vale do Rio Pardo que atenderam ao quesito, 
segundo os resultados apresentados pelo Poder Legislativo, especificamente 
no ano de 2014, com população acima de 10 mil habitantes, foram: Arroio do 
Tigre, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Sobradinho e Venâncio Aires. E 
as cidades com até 10 mil habitantes que atenderam ao quesito, da mesma 
região e do Poder Legislativo, foram: Estrela Velha e Passa Sete. Estes dados 
somam 8 (oito) cidades que cumpriram com o requisito, de 23 cidades que 
fazem parte do Vale do Rio Pardo. Ainda é um número baixo, sendo apenas 
em torno de 1∕3 das cidades que apresentam o pedido de informações por 
meio da internet.

As cidades da mesma região e segundo o mesmo Poder que não aten-
deram ao quesito foram: Barros Cassal, Boqueirão do Leão, Candelária, En-
cruzilhada do Sul, General Câmara, Herveiras, Ibarama, Mato Leitão, Pântano 
Grande, Passo do Sobrado, Segredo, Tunas, Vale do Sol, Vale Verde e Vera Cruz.

3.  RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

Após ter sido feita a análise do requisito “pedido de informações por 
meio da internet”, passa-se a apreciação do quesito “relatório de pedidos de 
informação”, que deve constar nos sítios oficiais, tanto do poder Legislativo 
quanto do poder Executivo.

No que tange este requisito, se teve como objeto de análise a dispo-
nibilização, no sítio institucional, o relatório anual estatístico contendo a 
quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, 
bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Sendo os pedidos, 
aqueles realizados pessoalmente, por meio do SIC, e/ou pela internet. Os re-
sultados gerais apresentados pelo Poder Executivo podem ser ilustrados no 
gráfico abaixo:

Somente no ano de 2014 foi avaliado no presente quesito, pois não 
havia dados referentes ao ano de 2013. Mais uma vez, as cidades que apre-
sentam população acima de 10 mil habitantes atenderam mais ao requisito. 
Entretanto, pode-se vislumbrar que, tanto as cidades com população acima 
de 10 mil habitantes quanto as com população inferior a 10 mil, a porcenta-
gem de cidades que atendem ao presente requisito é muito baixa.

A região do Vale do Rio Pardo teve apenas duas cidades que atende-
ram ao quesito através de resultados apresentados pelo Poder Executivo, 
sendo estas, Vale Verde, que se enquadra na categoria “até 10 mil habitantes” 
e Sinimbu, que pertence a categoria “acima de 10 mil habitantes”. Referente 
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aos resultados apresentados pelos sítios oficiais do Poder Legislativo, o gráfi-
co abaixo ilustra que:

Nenhuma cidade do Vale do Rio Pardo atendeu ao quesito através de 
resultados apresentados pelo Poder Legislativo. As cidades General Câmara, 
Passo do Sobrado, Tunas e Vale Verde, aparecem na categoria ND (Não Dis-
ponível), convenção esta adotada nas hipóteses em que não foram encontra-
das, no período em que a pesquisa foi realizada, portais oficiais das Câmaras 
de Vereadores na rede mundial de computadores.

Dessa forma, quanto ao requisito de “relatório de pedidos de informa-
ção”, pode-se verificar que poucos são os sítios oficiais do nosso Estado e do 
Vale do Rio Pardo que disponibilizam tal informação aos cidadãos, tanto nos 
portais do poder Executivo quanto do Legislativo.

4. INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS

Neste capítulo, passa-se a análise do último requisito que o presente 
trabalho se propôs a investigar, que é se os portais da transparência do RS 
possuem as informações organizacionais em seus sítios oficiais. Neste quesi-
to, foi verificada a presença, nos sítios dos Poderes Executivos e Legislativos, 
das seguintes informações:

• Registro de Competências: No Executivo, descrição das competências 
de, pelo menos, a maior parte das Secretarias ou unidades administra-
tivas equivalentes. No Legislativo, descrição das atribuições da Mesa 
Diretora, considerou-se atendido o quesito quando disponibilizado o 
Regimento Interno da Casa, desde que este se encontrasse em local de 
fácil acesso ao cidadão.
• Estrutura Organizacional: No Executivo, descrição da estrutura do 
Executivo, indicando suas unidades, como, por exemplo, o Gabinete 
do Prefeito e as Secretarias. No Legislativo, descrição da estrutura do 
Legislativo, contendo, no mínimo, a composição da Mesa Diretora e a 
lista de nomes dos Vereadores.
• Endereço das Unidades: No Executivo, divulgação do endereço da 
Prefeitura e, nos casos em que a Prefeitura e as Secretarias não estives-
sem localizadas na mesma estrutura física, destas também. No Legisla-
tivo, divulgação do endereço do imóvel em que se situa a Câmara dos 
Vereadores.
• Telefone da Unidade: No Executivo, registro do número do telefone 
da Prefeitura, e nos casos em que a Prefeitura e as Secretarias não es-
tivessem localizadas na mesma estrutura física, destas também. No 
Legislativo, registro do número da Câmara de Vereadores e/ou dos Ga-



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 25

Comissão de Assuntos MunicipaisO Princípio da Transparência na Gestão Pública Municipal - Volume 02

binetes dos Vereadores, quando existente. 
• Horário de Atendimento: No Executivo, referência à duração do expe-
diente das unidades, tanto da Prefeitura quanto das respectivas Secre-
tarias, considerou-se observado o quesito quando indicado o horário 
de atendimento de pelo menos uma unidade. No Legislativo, referên-
cia à duração do expediente da Câmara Municipal. 

4.1 Informações organizacionais no Poder Executivo

Os resultados apresentados pelo Poder Executivo foram que as cida-
des da região do Vale do Rio Pardo que atenderam a informação do registro 
de competências, através de resultados apresentados pelo Poder Executivo, 
com população acima de 10 mil habitantes, no ano de 2014, são: Candelária, 
Pântano Grande, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Sobradinho, Venân-
cio Aires e Vera Cruz. As cidades da mesma região e através do mesmo Poder, 
com população até 10 mil habitantes, que atenderam ao quesito, no ano de 
2014, são: Passo do Sobrado e Vale Verde.

No requisito da estrutura organizacional, a única cidade da região 
do Vale do Rio Pardo que não atendeu a essa informação, especificamente 
no ano de 2014, foi a cidade Vale do Sol, que se encaixa na categoria “acima 
de 10 mil habitantes”. Quanto ao requisito do endereço de unidades, as ci-
dades da região do Vale do Rio Pardo que não atenderam esta informação, 
especificamente no ano de 2014, segundo os resultados apresentados pelo 
Poder Executivo, foram: Barros Cassal, General Câmara, Ibarama e Vale do Sol.

A única cidade do vale do Rio Pardo que não atendeu a informação re-
ferente ao telefone da unidade, especificamente no ano de 2014, segundo 
os resultados apresentados pelo Poder Executivo, foi Vale do Sol, novamente.

As cidades da região do Vale do Rio Pardo que atenderam ao quesito 
do horário de atendimento, especificamente no ano de 2014, segundo os 
resultados apresentados pelo Poder Executivo e nas cidades com população 
acima de 10 mil habitantes, foram: Arroio do Tigre, Candelária, Encruzilhada 
do Sul, Pântano Grande, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Sobradinho, 
Venâncio Aires e Vera Cruz. E as cidades da mesma região e segundo os resul-
tados do mesmo Poder, com população até 10 mil habitantes, são: Boqueirão 
do Leão, Estrela Velha, Herveiras, Mato Leitão, Passo do Sobrado, Segredo e 
Vale Verde.
4.2 Informações organizacionais no Poder Legislativo

Após termos visto os resultados dos quesitos da estrutura organiza-
cional no poder Executivo, passa-se a análise de se os sítios oficiais do poder 
Legislativo possuem tais quesitos.
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As cidades da região do Vale do Rio Pardo que atenderam ao quesito 
do registro de competências, de acordo com os resultados apresentados 
pelo Poder Legislativo, tendo população acima de 10 mil habitantes, no ano 
de 2014, foram: Candelária, Encruzilhada do Sul, Pântano Grande, Rio Pardo, 
Santa Cruz do Sul, Sobradinho, Vale do Sol e Venâncio Aires. E as cidades que 
têm população até 10 mil habitantes, que atenderam ao quesito, de acordo 
com os termos citados acima, são: Boqueirão do Leão, Estrela Velha, Hervei-
ras, Passa Sete e Segredo. 

As cidades da região do Vale do Rio Pardo que atenderam ao quesi-
to da estrutura organizacional, de acordo com os resultados apresentados 
pelo Poder Legislativo, no ano de 2014, com população acima de 10 mil ha-
bitantes, foram: Arroio do Tigre, Pântano Grande, Rio Pardo, Santa Cruz do 
Sul, Sinimbu, Sobradinho, Vale do Sol e Venâncio Aires. E as cidades com até 
10 mil habitantes que atenderam foram: Boqueirão do Leão, Estrela Velha, 
Herveiras, Mato Leitão, Passa Sete e Segredo. 

Quanto ao endereço de unidades, apenas duas cidades da região do 
Vale do Rio Pardo não atenderam ao quesito, de acordo com os resultados 
apresentados pelo Poder Legislativo no ano de 2014, sendo estas Ibarama e 
Vera Cruz. Entretanto, as cidades de General Câmara, Passo do Sobrado, Tu-
nas e Vale Verde se encontram na categoria ND (Não Disponível).

No que tange ao telefone da unidade, somente três cidades da re-
gião do Vale do Rio Pardo - segundo os resultados apresentados pelo Poder 
Legislativo- no ano de 2014 não atenderam ao quesito, sendo estas Ibarama, 
Segredo e Vera Cruz. As cidades General Câmara, Passo do Sobrado, Tunas e 
Vale Verde, por sua vez, se encaixaram na categoria ND (Não Disponível).

As cidades da região do Vale do Rio Pardo que atenderam ao quesito 
do horário de atendimento, com população acima de 10 mil habitantes, 
segundo os resultados apresentados pelo Poder Legislativo, no ano de 2014, 
foram: Arroio do Tigre, Candelária, Encruzilhada do Sul, Rio Pardo, Santa Cruz 
do Sul, Sinimbu, Sobradinho e Venâncio Aires. As cidades com até 10 mil ha-
bitantes, que atenderam ao quesito foram: Boqueirão do Leão, Estrela Velha 
e Passa Sete.

5. A IMPRESCINDIBILIDADE DA TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO ESTADO 
E SOCIEDADE

Com a análise dos três requisitos acima, pode-se verificar que o nosso 
Estado e o Vale do Rio Pardo ainda tem muito que aprimorar em seus sítios 
oficiais, ensejando uma maior transparência dos seus atos, para que assim 
haja uma participação pública e controle social.
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Essa participação pública que é fomentada pelo Estado Democrático 
de Direito somente ocorrerá se a sociedade civil tiver o acesso à informação 
para poder, de fato, participar junto ao Estado. Para efetivar este dever do Es-
tado administrador de prestar as informações de interesse público, foi criado 
este importante mecanismo, que é o Portal da Transparência.

No Brasil, temos os portais da transparência (http://transparencia.gov.
br/), tanto na esfera da União, quanto dos Estados e dos Municípios, que efe-
tiva o que está disposto no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988, 
quanto à necessidade da publicidade dos atos públicos. No presente traba-
lho, focou-se na análise dos portais da transparência dos municípios, em es-
pecial nos municípios de nosso espaço local, qual seja, o Vale do Rio Pardo.

Optou-se por focar a análise dos dados em nosso espaço local pois será 
a partir dele que a relação entre Estado e sociedade poderá ocorrer de ma-
neira mais eficiente, estando o cidadão mais próximo dos governantes de 
seu município, podendo haver, assim, maior fiscalização e participação por 
parte da sociedade (HERMANY, 2007).

Esses portais da transparência foram criados a fim de que o Poder Pú-
blico venha a disponibilizar informações públicas de interesse da sociedade. 
Além de a transparência ser fundamental no Estado Democrático de Direito, 
também se torna um importante mecanismo no combate à corrupção, sendo 
a transparência um dos pilares para que haja o controle dos atos corruptivos.

O autor Marcelo Torres traz algumas questões delicadas com relação à 
efetivação do controle social, apontando que “uma primeira grande dificul-
dade surge quanto à capacidade de processamento das informações dispo-
nibilizadas pela administração pública. Outro problema também importante 
é o desinteresse do cidadão comum pelos assuntos públicos (...)” (TORRES, 
2004, p. 43). Segundo Leal (2013), não é possível que haja esses tipos de li-
mites no que se refere à participação social, devendo essas barreiras ser dri-
bladas para que a sociedade possa fiscalizar de modo eficaz o poder público, 
como forma de combate à corrupção.

Dessa forma, é preciso que haja, além do cumprimento de tais requisi-
tos analisados no presente trabalho, uma preocupação com a forma com que 
essas informações são disponibilizadas à sociedade. Deve-se atentar à lin-
guagem e evitar que as informações possuam termos técnicos, pois grande 
parte dos cidadãos é leiga. A mera disponibilidade desses dados nos portais 
da transparência faz atingir uma transparência formal, que não enseja a par-
ticipação popular. A Administração Pública deve se preocupar com que haja 
uma transparência real (eficacial), para que assim possa haver uma aproxima-
ção entre o Estado e a sociedade.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho, verificou-se que, apesar de o portal da trans-
parência ser uma importante ferramenta para ensejar a participação pública, 
ainda há muito que se aprimorar nos sítios oficiais dos poderes Executivo e 
Legislativo do nosso Estado e nos municípios da região do Vale do Rio Pardo.

Realizou-se a análise detalhada dos requisitos da análise dos pedidos 
de informações por meio da internet, do relatório de pedidos de informação 
e das informações organizacionais. Com a análise desses dados, concluiu-se 
que o requisito “informações organizacionais”, dentre estes três, é o que pos-
suí maior número de cidades que cumpre. Tal requisito se divide em outros 
itens avaliados, como foi visto no presente trabalho.

No quesito do relatório de pedidos de informação, apenas duas cida-
des da nossa região cumpriram com tal requisito no sítio oficial do poder 
Executivo. Contudo, no poder Legislativo, nenhuma cidade da região possuía 
tal requisito em seu portal da transparência. Já no requisito da análise dos 
pedidos de informações por meio da internet, em torno de 1∕3 dos municípios 
do Vale do Rio Pardo atenderam a este. Este requisito ainda possuiu números 
baixos em ambos os poderes, tanto no Estado quanto em nossa região.

Os portais da transparência dos municípios devem, além de procurar 
atender os requisitos considerados essenciais pelo Tribunal de Contas do Es-
tado, buscar que a sociedade tenha acesso a tais informações. É dever do 
Estado administrador o de dirimir as dificuldades da participação pública, 
assegurando o papel participativo e fiscalizador da sociedade na ordem de-
mocrática. E será a partir do aprimoramento nos portais da transparência e a 
busca pela real transparência que isso poderá ocorrer.
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OS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA E OS USUÁRIOS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS: O PAPEL DO PODER LOCAL NA SUA CONCRETIZAÇÃO

Fabiano Rodrigo Dupont11 
Ricardo Hermany12

A característica da democracia - sobre a qual eu não deixei 
de insistir ao longo dos anos - é a da publicidade dos atos do 
governo, pois somente quando o ato é público os cidadãos 
estão em condições de julgá-lo e, portanto de exercer diante 
dele uma das prerrogativas fundamentais do cidadão demo-
crático, o controle dos governantes (BOBBIO, 2000).

RESUMO

O intuito com o presente artigo é demonstrar a importância e a necessidade 
do poder local na adaptação dos portais de transparência a fim de recepcio-
nar usuários com necessidades especiais. Neste contexto, são pontuados e 
discutidos os principais aspectos que circundam o papel do poder local na 
concretização do acesso às informações governamentais, sejam elas oriun-
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das do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Cotejados esses aspectos, 
traz-se a tona a necessidade da utilização dos portais de transparência como 
política pública promotora de uma democracia ativa. E deste modo, o acesso 
de usuários com necessidades especiais aos portais de transparência concre-
tiza direitos fundamentais ao permitir que todos, sem nenhuma distinção, 
tenham acesso a informações públicas. E como mecanismo de demonstrar 
esse avanço na sociedade brasileira, realiza-se um estudo com base nos re-
latórios do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Para essa ca-
minhada, utiliza-se o método hipotético-dedutivo, através de levantamento 
bibliográfico e análise de dados.

Palavras-chave: Usuários com necessidades especiais; poder local; portais 
de transparência;

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A inclusão social de pessoas com necessidades especiais constitui um pro-
cesso permanente que tem como principal finalidade a busca pela igualdade de 
condições e oportunidades. Diante desse contexto, o objetivo com o presente 
estudo é realizar uma análise dos portais de transparência e o acesso a usuários 
com necessidades especiais, utilizando-se para isso a importância da participa-
ção do poder local na construção de sua concretização. Deste modo, dividiu-se o 
trabalho em três momentos, o primeiro debruça-se sobre relevância desse poder 
local na consolidação do acesso à informação (Lei n. 12.527/2011).

Assentados estes aspectos, migra-se para o estudo dos portais de 
transparência enquanto políticas públicas promotora da democracia partici-
pativa, ao invocar e criar mecanismos de participação da sociedade nos cen-
tros decisórios, uma vez que esse engajamento ativo dos cidadãos constituiu 
elemento necessário de todo estado moderno e democrático de direito.

E dessa forma, conclui-se o trabalho analisando a efetividade do aces-
so a informações públicas do Poder Legislativo e Executivo dos municípios 
gaúchos por meio dos portais de transparência por usuários com necessida-
des especiais, levando-se em consideração o estudo realizado pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2014 e publicado como 
Prêmio de boas práticas de transparência na internet.

Nesse contexto, para a construção do presente estudo utilizar-se-á o 
método hipotético dedutivo como metodologia de abordagem, já que con-
siste na adoção tanto do procedimento racional quanto do procedimento 
experimental. E assim, a pesquisa desenvolver-se-á sobre preposições hipo-
téticas que se acredita serem viáveis. No que concerne às técnicas, o apro-
fundamento do estudo será realizado com base em pesquisa bibliográfica, 
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baseada em dados secundários, e levantamento de dados por intermédio de 
pesquisas realizadas e publicadas.

2. O PAPEL DO PODER LOCAL NA CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO A INFOR-
MAÇÃO

A atual Constituição da República brasileira consagrou e incluiu a in-
formação para todos os cidadãos no rol dos direitos fundamentais e sendo 
assim, encontra-se ao lado da educação, da segurança e da saúde desempe-
nhando um papel primordial no momento em que situa os indivíduos tanto 
no tempo quanto no espaço. E é por este meio de transmissão informacional 
que os sujeitos da sociedade se comunicam ao mesmo tempo em que dete-
nham conhecimentos de seus direitos e deveres e, com base nisso, estão ca-
pacitados para tomarem decisões em suas vidas, sejam de forma individual 
ou comunitária (ANDRADE et al., 2010).

Neste cenário de consagração dos mandamentos constitucionais, a Lei 
n. 12.527 editada em 18 de novembro de 2011 tem como principal finalida-
de regulamentar o direito fundamental de todos os indivíduos de obterem 
informações públicas ao criar mecanismos de acesso universal a informações 
relativas a órgãos e entidades públicas13  dos três poderes da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como os Tribunais de Contas 
e o Ministério Público.

Deste modo, o acesso de todos às informações públicas além de ga-
rantir um direito fundamental possibilita o exercício da participação ativa 
dos cidadãos na vida pública ao fornecer dados e informações essenciais em 
uma democracia. Dessa forma, o espaço local apresenta-se como o primeiro 
cenário indispensável na concretização desse processo.

Portanto, essa noção de “local” contem duas ideias que se complemen-
tam em um sentido e se contrapõem em outro. De tal modo, se esse local 
refere-se a um espaço determinado, identificando-se como base, território, 
microrregião ou outras denominações que direcionam de certa inércia, con-
tem equitativamente o sentido de espaço abstrato de relações sociais com 
o intuito de se privilegiar e, dessa maneira, indica movimento e interação de 
grupos sociais que ora se articulam e ora se opõe a determinados interesses 
comuns (FISCHER, 1992).

E nesse ambiente, o estudo do local remete a análise do poder enquan-
to relação de forças, onde das quais, nas palavras de Fischer (1992, p. 106) “se 
processam as alianças e os confrontos entre atores sociais, bem como ao con-
ceito de espaço delimitado e à formação de identidades e práticas políticas 

13 Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a in-
formações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas rece-
bidos.
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específicas”. Entretanto, como forma antagônica das significações apresenta-
das, tem-se o espaço local como um fundamento territorial inquestionável, 
não se resumindo a este como assinalam os geógrafos, na lembrança de Fis-
cher (1992), quando afirmam que existem inúmeras formas de se construir os 
espaços, contraponto fronteiras institucionais e reconstruindo-as em razão 
de problemáticas adotadas.

Igualmente, a autonomia desse espaço local pressupõe a existência 
de órgãos eleitos pelos próprios cidadãos ali residentes, dada a dimensão 
que essas autarquias atingem, algumas com milhões de eleitores, não conse-
guem reunir-se para deliberar diretamente. E diante desse contexto, o acesso 
a informações de caráter público é essencial ao possibilitar a participação de 
todos os indivíduos, portadores dessas informações, nos mais diversos pro-
cessos decisórios da sociedade.

Sendo assim, a ideia de subsidiariedade mostra-se incompatível com a 
centralização do poder de decisão, haja vista que não existem relativamente 
a entidades e órgãos que não detenham autonomia e não divulgam suas 
informações, pois a relação existente entre entidades dentro da lógica da 
subsidiariedade é de não dominação, de não subordinação, insuscetível de 
controle administrativo e social, portanto, para Hermany (2012) um poder 
centralizado não pode ser subsidiário, posto que age sempre a título princi-
pal, refutando a autonomia e a participação da sociedade.

Portanto, a descentralização do poder contribuiu com a tomada de 
decisões na sociedade, no momento em que aproxima a comunidade aos 
meios de planejamento, discussão e execução de políticas públicas impor-
tantes para aquela população. E é na esfera local que os anseios do cidadão, 
como a busca por uma qualidade de vida mais digna, tornam-se acessíveis e 
passiveis de consolidação.

Dessa forma, o conceito de poder local pode ser apresentado, nos 
ensinamentos de Canotilho (2003, p. 557), como a existência, em nível das 
comunidades locais, “de um poder que se afirma e limita o poder central, 
chamando a atenção para outros centros de poder a nível territorial. É, neste 
sentido, uma manifestação moderna do princípio da separação dos poderes 
em sentido vertical”. 

Com tal característica, a descentralização do poder é compreendida 
como um domínio de predileto de utilização e aplicação do princípio da 
subsidiariedade, a partir de sua aplicação nas relações entre órgãos centrais 
e locais. “A descentralização é um modelo de organização do Estado, pelo 
que o princípio de subsidiariedade pode ser aí invocado. A descentralização 
é um problema de poderes, seja financeiro ou qualquer outro que proponha 
efetivá-la, bem como de competências” (BARACHO, 1996, p. 30). Deste modo, 
o principio da subsidiariedade ao mesmo tempo em que explica, justifica a 
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política de descentralização.
À vista disso, o direito comunitário apresenta-se como um importante 

legado de valorização do espaço local, isto é, aquele mais próximo ao cida-
dão, e dessa maneira, das esferas nacionais, situação que, aplicada à dimen-
são administrativa interna, permite a valorização institucional do espaço lo-
cal ao permitir o acesso a informações públicas essenciais. Apesar disso, em 
diversas oportunidades, o princípio da subsidiariedade, diante da aplicação 
dos critérios de eficiência e economicidade, serve como justificação a atu-
ação de órgãos, “minimizando as críticas sempre oportunas em relação ao 
déficit de legitimidade dessas autoridades” (HERMANY, 2012, p. 99).

Consequentemente, se o poder local, de certa forma, pode ser definido 
como exclusão e oposição a outros níveis (o local contraria o global, o local 
contraria ao nacional), não há a possibilidade de analisar a temática sem rea-
lizar construir um duplo movimento: do Estado centralizado ao local, do local 
ao central. E assim, como visto o Estado central não pode ser considerado o 
único disseminador de poder e da forma com que ele será exercido, senão, 
segundo Massolo (1988, p. 24) como um seguimento de “[...] ramificações, 
percursos e interstícios nos quais o poder se exerce na sociedade, por meio 
de quem, como e com que modalidade de resistência, lutas, contradições, 
conflitos e resoluções”.

Deste modo, no caso brasileiro, o espaço local não pode ser concebido 
unicamente como sendo o município, unidade básica de organização social, 
também deve ser compreendido o bairro, o quarteirão em que se vive. E é 
exatamente nesse espaço que a cidadania é construída e cada vez mais for-
talecida, uma vez que gradualmente os sujeitos participam das decisões em 
sua localidade (HERMANY, 2007).

Apesar disso, a subsidiariedade e o exercício do poder local se apresen-
tam como instrumentos indispensáveis, contudo, de acordo com Hermany 
(2012, p. 74), “é preciso registrar que a atuação dos órgãos gerais não pode 
significar o controle indevido sobre os Municípios, haja vista que a ideia de 
descentralização pressupõe o exercício autônomo das competências institu-
cionais”. 

Ao estabelecer as estratégias de articulação da sociedade, é necessário 
destacar a imprescindibilidade do controle social, isto é, o cidadão ser efe-
tivamente um sujeito ativo do processo de desenvolvimento. No entanto, 
esse desenvolvimento está condicionado claramente com a recuperação do 
controle social às “estratégias próprias da democracia local, em função das 
dificuldades constatas nos demais cenários”. (HERMANY, 2007, p. 251). E um 
desses exemplos de recuperação do controle social é a divulgação das infor-
mações necessárias para a efetiva participação das comunidades e socieda-
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des no cotidiano decisório. 
E esse processo de divulgação das informações públicas tem aumenta-

do expressivamente no decorrer dos anos, essencialmente alavancados pela 
entrada em vigor da Lei n. 12.527/2011 e sendo assim, o gráfico abaixo do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul demonstra essa evolução.

Fonte: TCE/RS. Relatório: análise quanto ao atendi-
mento às exigências da Lei de Acesso à Informação. 
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. 2013.

Diante desse cenário de evolução, importante ressaltar que o acesso à 
informação deve ser assegurado a todos os indivíduos por meio de práticas 
informacionais, para que ocorra a apropriação desses conhecimentos buscan-
do responder a uma necessidade da sociedade. Assim, o “panorama evidencia, 
então, uma busca para uma resposta que é encontrada numa informação para 
tomada de decisão. As necessidades de informação são diversas e para cada 
uma delas existem fontes que as satisfaçam” (ANDRADE et al., 2010).

Deste modo, um mecanismo eficiente na divulgação de informações 
públicas são os portais de transparência que se apresentam como uma po-
lítica pública que visa à consolidação da democracia brasileira. Assunto este 
tratado na sequência.

3. OS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA PROMO-
TORA DA DEMOCRACIA

A participação de toda a sociedade nos centros decisórios se apresenta 
de maneira indispensável quando se busca a consolidação da democracia, 
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uma vez que esse engajamento ativo dos cidadãos constituiu a soberania po-
pular, elemento necessário de todo estado moderno e democrático de direi-
to. Contudo, esses indivíduos somente terem plena capacidade para opinar, 
sugerir, exigir, recomendar e até mesmo controlar a atividade pública quan-
do forem providos de informações necessárias, como por exemplo, em rela-
ção às finanças públicas (TRANSPARENCIA RS, www.transparencia.rs.gov.br).

E como mecanismo de divulgar informações sobre as finanças pú-
blicas, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Portal Transparência RS 
(www.transparencia.rs.gov.br), tem convidado a todos os cidadãos que utili-
zem a recomendar melhorias no processo de consulta e publicização dessas 
informações indispensáveis “para o controle social e, em última análise, para 
o processo de aperfeiçoamento de nossa democracia representativa”.

Deste modo, desde a promulgação da Constituição da República a pu-
blicidade dos atos da administração pública, seja ela direta ou indireta, em 
suas três esferas de governo, tem contribuído para a concretização direta do 
direito fundamental a informação e indiretamente de inúmeros outros direi-
tos fundamentais. Como instrumento de “disponibilizar informações de inte-
resse da coletividade, em especial sobre a administração dos recursos públi-
cos, de forma a também viabilizar a participação da sociedade no controle 
da gestão governamental” foram editadas a Lei da Transparência da Gestão 
Fiscal (Lei Complementar n. 131/2009) e a Lei de Acesso à Informação (Lei 
Federal n. 12.527/2011).

Portanto, a criação de políticas públicas que visem à divulgação e o 
acesso a informações públicas têm como principal objetivo a construção de 
um Estado Democrático de Direito baseado na publicidade e na transparên-
cia. Nesse contexto, vale lembrar que as políticas públicas funcionam como 
instrumentos que visam à união dos interesses ao redor de objetivos comuns, 
que organizam interesses coletivos e assim apresentam-se como mecanismo 
de planejamento, racionalização e participação popular. Onde, “os elementos 
das políticas públicas são o fim da ação governamental, as metas nas quais 
se desdobra esse fim, os meios alocados para a realização das metas e, final-
mente, os processos de sua realização” (BUCCI, 2013, p. 34).

Sendo assim, é inquestionável o constante crescimento do interesse 
da sociedade acerca das políticas públicas, da política e da melhora na qua-
lidade de vida. E diante desse ambiente, o conceito utilizado neste estudo 
permeia a esfera do público e de seus problemas, isto é, relativo ao plano das 
questões da coletividade. 

Contudo, o termo políticas públicas pode ser utilizado em inúmeras 
situações, seja ela para indicar um campo de determinada atividade ou um 
propósito político a ser concretizado ou até mesmo um programa de ação 
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ou de “resultados obtidos por um programa em uma política há sempre uma 
teia de decisões e ações que alocam (implementam) valores; uma instância 
que, uma vez constituída, vai conformando o contexto no qual as decisões 
futuras serão tomadas” (SCHMIDT; 2008, p. 2311).

Nesse cenário, importante elucidar que a análise das políticas públicas 
não pode ser realizada de maneira fragmentada e isolada, ela deve estar li-
gada especialmente com as questões que permeiam o Estado e a sociedade, 
porquanto, segundo Schmidt (2008, p. 2308) “elas são o resultado da política, 
compreensíveis à luz das instituições e dos processos políticos, os quais estão 
intimamente ligados às questões mais gerais da sociedade”. Assim, pode-se 
dizer que as políticas públicas são um conjunto de ações adotadas pelo go-
verno, a fim de produzir efeitos específicos, ou de modo mais claro, a soma de 
atividades do governo que acabam influenciando a vida dos cidadãos.

E por consequência desse fato, “as políticas públicas são respostas que 
não ocorrerão a menos que haja uma provocação. Em linguagem mais espe-
cializada, as políticas públicas se destinam a solucionar problemas políticos, 
que são as demandas que lograram ser incluídas na agenda governamental” 
(RUA, 1998, p. 732).

Portanto, analisando as políticas públicas com base em sua acepção 
mais genérica tem-se que se caracteriza pelo conjunto de ações articulados 
com recursos próprios, sejam eles financeiros ou humanos, envolvendo uma 
dimensão temporal e uma capacidade de impacto. Onde, para Abad (2003) 
o termo pode ser compreendido a partir de sua dimensão ético-político da 
finalidade da ação, e deve se aliar, fundamentalmente a um projeto de de-
senvolvimento econômico-social e provocar maneiras de interação entre o 
Estado e a sociedade.

E essa interação proposta pelas políticas públicas ocorre no momento 
da divulgação de informações públicas necessárias na promoção da demo-
cracia, especialmente quando ocorre a inclusão e a possibilidade de todos 
os indivíduos acessarem esses dados enquanto processo social que vem ga-
nhando destaque tanto no cenário brasileiro quanto no internacional. 

Entretanto, as discussões surgidas no entorno da possibilidade de in-
clusão de todos os indivíduos no acesso a essas informações tem permeado 
uma série de aspectos que pouco ou nenhum tem contribuído para o avanço 
tecnológico das ferramentas de divulgação. Sendo assim, “como resultado 
desse fenômeno que considera tudo um ‘processo de inclusão’, encontra-se 
setores da sociedade repetindo ações antigas ‘travestidas’ de ações de inclu-
são” (PASSERINO; MONTARDO, 2007, p. 3).

Diante desse cenário, de acordo com Andrade et al (2010) determina-
dos sites de acesso a informações públicas não garantam acessibilidade a 
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usuários com necessidades especiais, como por exemplo, ao encontrar cer-
tificados de segurança, caixas de caracteres para a validação de acesso bem 
como o uso de tabelas e figuras que os usuários com deficiência visual não 
consegue garantir o seu direito fundamental ao acesso a informação.

Portanto, é de extrema importância a adaptação de todos os mecanis-
mos e instrumentos de divulgação de informações públicas para que todos 
os usuários tenham acesso a elas. Deste modo, essa acessibilidade de usuá-
rios com necessidades especiais aos portais de transparência, por exemplo, é 
requisito básico para o exercício de direitos fundamentais.

4. O ACESSO DE USUÁRIOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS AOS PORTAIS 
DE TRANSPARÊNCIA: UMA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O conceito de acessibilidade inicialmente foi pensado como instru-
mento da superação das dificuldades físicas relativas ao acesso (barreira 
arquitetônicas) e a própria reabilitação física e profissional. Contudo, com o 
avanço tecnológico das sociedades, gradativamente, passou a ser utilizado 
também para configurar o acesso à web especificamente. Neste contexto, a 
partir da década de 1980, auxiliada pelo Ano Internacional das Pessoas De-
ficientes é que a questão da acessibilidade passou a integrar as agendas po-
líticas de todos os países como objetivos a serem alcançados para o pleno 
desenvolvimento de sua sociedade (BEZ; MONTARDO; PASSERINO, 2008).

Sendo assim, é possível definir o conceito de inclusão social através da 
definição de exclusão social, onde ambos são apresentados como processos 
sociais que estão diretamente vinculados a ideia de oportunidades. Assim, 
no compreender de Passerino e Montardo (2007) a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais perpassa por um movimento permanente que tem 
como meta a busca pela igualdade de condições e oportunidades, com a 
finalidade de refrear situações de privação.

E diante desse ambiente de inclusão social de pessoas com necessida-
des especiais, importante o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (2012) no qual mapeia a proporção da população 
brasileira que se declara com algum tipo de necessidade especial. De tal 
modo, o estudo foi dividido por faixas etárias, a saber: 7,5% das crianças e 
adolescentes entre 0 e 14 anos de idade apresentam pelo menos um tipo de 
deficiência; na população entre 15 e 24 anos 24,9% declaram possuir algum 
tipo de deficiência e, por fim, na população acima de 65 anos de idade esse 
percentual sobe para 67,7%.

Vale ressaltar que, de acordo com o IBGE (2012) “esse aumento propor-
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cional da prevalência de deficiência em relação à idade advém das limitações 
do próprio fenômeno do envelhecimento, onde há uma perda gradual da 
acuidade visual e auditiva e da capacidade motora do indivíduo”.

Portanto, levando em consideração os altos índices de pessoas com 
algum tipo de necessidade especial mostra-se indispensável a criação de me-
canismos que visem a acessibilidade enquanto processo social que atravessa 
todas as dimensões da vida em sociedade, sendo que estes indivíduos, de 
acordo com Passerino e Montardo (2007, p. 08) “ocupam posições diferencia-
das de incluídos ou excluídos que podem ser concomitantes e muitas vezes 
não excludentes ao longo das suas vidas”.

Dessa forma, o que se busca é a criação de instrumentos que visem a 
aproximação de pessoas aos recursos de acesso a informações, especialmen-
te, aos portais de transparência, como interfaces que respeitem as necessi-
dades e preferenciais de cada individuo. Entretanto, percebe-se que as dis-
cussões sobre acessibilidade, em muitos casos, ficam reduzidas as limitações 
físicas ou sensórias de determinados grupos, vale lembrar que esses aspec-
tos “podem trazer benefícios a um número bem maior de usuários, permitin-
do que os conhecimentos disponibilizados na web possam estar acessíveis a 
uma audiência muito maior (CONFORTO; SANTAROSA, 2002, p. 92).

Desse modo, os projetos de inclusão ao acesso a informações públi-
cas das pessoas com necessidades especiais, de acordo com Costa e Lemos 
(2005) devem ser pautados sob três variáveis, a saber: a) indicadores eco-
nômicos, isto é, ter condições financeiras de acesso às novas tecnologias; b) 
cognitivo, estando dotado de uma visão crítica e de capacidade independen-
te de uso dos novos mecanismos e; por último, c) o técnico, ou seja, possuir 
condições operacionais de programas e de acesso à internet.

Sendo assim, o que se busca é a inclusão social e digital dos cidadãos 
com algum tipo de necessidade especial por meio de ferramentas permanen-
tes capazes de promover de forma progressiva e continua a inclusão, pautan-
do-se, de acordo com Bez, Montardo e Passerino (2008) pela implementação 
e a renovação de recursos e processos inclusivos por meio da autonomia e 
emancipação dos usuários na busca por informações de caráter público. 

À vista desse processo, a acessibilidade digital de pessoas com neces-
sidades especiais é requisito essencial na concretização dos direitos funda-
mentais dessa parcela considerável, como já visto, da população brasileira. E 
por conta disso, a falta de acessibilidade em sites e portais de transparência, 
de acordo com Bez, Montardo e Passerino (2008, p. 09) limita a “socialização 
de PNE nessas ferramentas e, assim, seu potencial inclusivo, já que a socializa-
ção colabora com a autonomia dessas pessoas [...]”, ao permitir aos cidadãos 
que se trabalhe com o objetivo de promover uma inclusão digital mais ampla 
e democrática.
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Nesse sentido, importante o estudo realizado pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Rio Grande do Sul sobre a acessibilidade de pessoas com neces-
sidades especiais às informações públicas dos poderes Legislativo e Executi-
vo do Estado gaúcho. Para tal realização foi aplicado o “validador automático 
de acessibilidade AccessMonitor utilizado pela equipe da Unidade ACESSO 
da Fundação para a Ciência a Tecnologia na Administração Pública Portugue-
sa, que segue o padrão WCAG 2.0” (TCE/RS, 2014).

Nesse contexto, como metodologia de pesquisa e para a atribuição de 
valores, o estudo foi dividido em cinco faixas de notas a serem alcançadas 
pela avaliação do AcessMonitor, onde a faixa 1 representa as menores notas 
obtidas (igual a zero pontos) e a faixa 5 conferida aos sites que obtiveram as 
melhores pontuações (três pontos) (TCE/RS, 2014)

Resultados apresentados pelo Poder Executivo (2014)

Faixa Nota
inferior

Nota
superior Pontos Número de 

municípios % do total

1 0,0 3,4 - 86 17,3%

2 3,4 4,0 0,75 110 22,1%

3 4,0 4,7 1,50 97 19,5%

4 4,7 5,5 2,25 93 18,7%

5 5,5 8,7 3,00 111 22,3%

TOTAL 497 100,0%

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, dezembro de 2014.

Como visto, os resultados apresentados pelo Poder Executivo foram 
de um total de 497 municípios gaúchos pesquisados pelo Tribunal de Con-
tas e somente 205 receberam pontuação acima de 1,50, ou seja, 41% dos 
municípios pesquisados estão pelo menos cumprindo com metade das exi-
gências legais de acesso a informações públicas. Todavia, por outro lado, 86 
municípios, o que representa 17,3% não receberam nenhuma pontuação por 
atingirem no máximo nota 3,4 na avaliação.

Já em relação aos dados relativos aos resultados apresentados pelo 
Poder Legislativo, é importante advertir que 93 câmaras municipais não pos-
suem site próprio para divulgação de informações básicas, o que representa 
18,7% da pesquisa, sendo que 90 delas compreendem municípios com po-
pulação de até 10 mil habitantes e 3 com população superior. Assim, o Tri-
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bunal de Contas do Rio Grande do Sul (2014) informa que esses percentuais 
não estão explicitados nos resultados a seguir, mas foram considerados nos 
respetivos cálculos.

Resultados apresentados pelo Poder Legislativo (2014)

Nota
inferior

Nota
superior Pontos Número de mu-

nicípios % do total

0,0 3,5 - 77 19,1%

3,5 4,2 0,75 79 19,6%

4,2 5,1 1,50 85 21,0%

5,1 6,0 2,25 83 20,5%

6,0 16,0 3,00 80 19,8%

TOTAL 404 100,0%

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, dezembro de 2014.

Deste modo, das 404 câmaras municipais pesquisadas somente 80 de-
las, isso representa 19,8%, obtiveram pontuação máxima na avaliação que 
representa o grau de cumprimento de exigências legais para o acesso a in-
formações públicas de pessoas com necessidades especiais. Nesse contexto, 
constata-se a importância da criação de políticas públicas efetivas voltadas 
para a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais a informações 
públicas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por essas razões que o Estado, enquanto agente promotor e difusor de 
direitos e garantias fundamentais se apresenta como um dos responsáveis 
diretos pela concretização do acesso a informação de todos os indivíduos 
da sociedade. E essa atuação de consolidar mecanismos capazes de promo-
ver a sua efetividade objetiva-se por meio das políticas públicas, tornando-se 
evidente que essas devem ser formuladas e implementadas de maneira a 
promover a participação social. 

Deste modo, as ações do poder público devem ser focadas no cidadão 
e no bem-estar da coletividade, por isso que a participação cidadã se torna 
relevante ao proporcionar o acesso a informações a todos os seus membros. 
Ninguém melhor que os legítimos detentores da soberania – o povo – para 
promover processos dinâmicos de discussões e debates sobre suas deman-
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das, a fim de levá-las ao governo para a sua efetivação, e de plano de fundo, 
promover-se na prática a garantia de uma série de direitos.

Portanto, para um Estado Democrático de Direito é indispensável a ga-
rantia do acesso a informações por todos os indivíduos, uma vez que se apre-
senta como um dos maiores benefícios da democracia ao proporcionar o 
autoquestionamento e a participação dos cidadãos nos processos decisórios 
portando informações relevantes que irão auxiliar inclusive no julgamento 
e destino das políticas públicas. Desta forma, a sociedade contemporânea 
destaca-se pela importância e pelo papel que a difusão de informações de-
sempenha nesse cenário, caracterizada como uma forma específica de orga-
nização social onde a geração e o processamento desse conteúdo tornam-se 
fontes produtivas de poder diante das novas tecnologias.

À vista disso, percebe-se que há um longo caminho ainda para que se 
torne efetiva a divulgação e o acesso a informações públicas para todos os 
indivíduos, especialmente aos usuários com necessidades especiais, uma vez 
que o acesso a esses portais de informações e portais de transparência repre-
senta uma evolução e concretização na participação de todos os cidadãos na 
construção de uma sociedade efetivamente democrática.
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O CONTROLE DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO E O 
CONTROLE EXTERNO EM SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL: A 
LEI DE TRANSPARÊNCIA ENQUANTO INSTRUMENTO INDUTOR DA SUB-

SIDIARIEDADE HORIZONTAL

Guilherme Estima Giacobbo14 
Karine Silva dos Santos15

 
RESUMO

   
A Democracia surgida na Grécia antiga pressupunha, de modo indissociá-
vel, a participação dos cidadãos nos assuntos da polis. Com o surgimento 
dos estados modernos, após a Segunda Guerra Mundial, se adotou o modelo 
de democracia representativa, que, na maioria dos estados ocidentais,está 
em consconânciacom os ideais do liberalismo econômico. Com o avanço do 
Welfare State, o modelo liberal e a democracia representativa passaram a dar 
sinais de esgotamento, culminando com uma crise de legitimidade que re-
flete também uma crise das instituições estatais.Essa crise, aliada a apatia dos 
atores sociais, provoca uma reflexão no sentidoda necessidadede uma par-
ticipação política coletiva mais efetiva enão exclusiva de umaclasse política 
elitista e partidarizada.É nesse sentido que a vocação democrática oriunda 
da Constituição de 1988 culminou com a edição de importantes legislações 
que visam ampliar o espectro democrático e a participação popular, criando 
uma lógica de gestão pública compartilhada. A Lei de Transparência vem ao 
encontro dessa tendência, pois tem o condão de propiciar uma fiscalização e 
um controle mais efetivo do cidadão na medida em que torna obrigatória a 
divulgação, de modo simplificado e didático, todo tipo de gasto público. Tal 
medida adquire especial importância no âmbito municipal, onde a relação 
entre poder público e sociedade é mais próxima.
  
Palavras-chave: Transparência pública; democracia; participação popular.
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Transparência

Não há dúvida de que o Estado Contemporâneo e o emaranhado com-
plexo de inter-relações sociais, de demandas sociais diversas e de paradigmas 
em latente contestação estãoenvoltos em pelo menos duas situações que se 
mesclamnocontexto político institucional ocidental: a crise do paradigma do 
monismo jurídico e a descrença no modelo da democracia representativa.

Em relação à descrença da sociedade no modelo de democracia re-
presentativa, pode-se inferir que ela se revela pelo distanciamento dos re-
presentantes políticos e suas realizações das aspirações dessa sociedade 
complexa com demandas mais urgentes. O poder político, oriundo dos man-
datários eleitos pela vontade popular, se volta ao atendimento mais intenso 
dos anseios do poder econômico e das grandes corporações; o Estado gira 
em torno da economia globalizada, das grandes corporações e empresas 
transnacionais, cujo lucro é, por vezes, superior ao de alguns países.

Desse modo, a democracia representativa se torna paulatinamente 
um instituto hierarquizado e de rara permeabilidade social, desconectada da 
resolução dos problemas estruturais em uma sociedade marcada pela desi-
gualdade social. Os partidos políticos se revelam obsoletos e incapazes de 
representar a sociedade no atendimento de suas demandas plurais e com-
plexas, culminando no amplo desinteresse da população no que tange às 
questões políticas, gerando um desestímulo geral, especialmente no que se 
refere à participação popular e ao controle social da gestão pública.

É nesse contexto que se busca ressaltar a importância de princípios 
e dispositivos que venham tirar a sociedade da aparente letargia participa-
tiva, rompendo com o modelo político hierarquizada, vertical e pouco per-
meável às manifestações sociais. Para tanto, importa ressaltar a edição da Lei 
Complementar 131/2009, que alterou a redação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) no que se refere à transparência da gestão fiscal, determinando 
a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios. Tal dispositivo situa-se na vanguarda das recentes le-
gislações que fomentam e capacitam a atuação mais incisiva da sociedade 
no controle e decisão da gestão pública, tanto no que tange à formulação e 
implementação de Políticas Públicas, quanto no que se refere à fiscalização 
dos gastos públicos.

Assim, quanto à divulgação de dados públicos na internet, aduz a LC 
131 que todos os entes possuem obrigação em liberar ao pleno conhecimen-
to e acompanhamento da sociedade, em tempo real, informações porme-
norizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos 
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de acesso público. Essas informações precisam estar disponíveis na internet, 
contudo, não necessariamente em um Portal da Transparência, apesar de se 
considerar desejável concentrar as informações em um só local, seguindo a 
lógica de boas práticas de gestão.

O Decreto nº 7.185/2010, que regulamenta a LC 131/2009, aduz que 
a liberação em tempo real se refere à disponibilização de informações, em 
meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil 
subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema, resguardado 
o desempenho e a preservação das rotinas de segurança operacional neces-
sários ao seu pleno funcionamento16.

A LC 131 determina o prazo de atualização e o conteúdo mínimo de 
informações sobre receita e despesa que devem ser divulgadas na internet. 
Contudo, é salutar e coadunada às boas práticas de promoção da transpa-
rência que se leve em consideração os critérios de boa usabilidade, apresen-
tação didática dos dados e em linguagem cidadã, de forma a não obstacu-
lizar o entendimento das informações por meio do emprego de linguagem 
excessivamente técnica. Considera-se importante também a possibilidade 
de download do banco de dados e a implementação de um canal direto de 
interação com os usuários cidadãos.

A Lei da Transparência (LC 131/2009) difere substancialmente da Lei de 
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), apesar de ambas tratarem dos direi-
tos dos munícipes de saber o que está sendo realizado com o dinheiro públi-
co. A Lei da Transparência é uma Lei Complementar que altera a redação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) naquilo que diz respeito à transparência 
da gestão fiscal. Desse modo, essa lei inova e determina que sejam disponí-
veis, em tempo real, informações detalhadas sobre a execução orçamentária 
e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Já a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) regulamenta o acesso 
a informações e dispõem sobre os procedimentos que devem ser seguidos 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciando o di-
reito do cidadão em solicitar quaisquer documentos que tiver interesse sem 
necessidade de justificativa. Portanto, cabe ao Município cumprir o que de-
termina cada um desses dispositivos legais.

2. SUBSIDIARIEDADE HORIZONTAL E DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: O 
PAPEL DOS ATORES LOCAIS

Falar em subsidiariedade significa negar a exclusividade da adminis-
16 Detalhamento completo da Lei de Transparência pode ser aferido na Cartilha confeccio-
nada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) intitulada “Lei da Transparência”, 
disponível em: <http://www.leidatransparencia.cnm.org.br/img/download/cartilha.pdf >.
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tração central na persecução do interesse público, facultar o envolvimen-
to comunitário e reforçar a ideia de democracia participativa. O âmago do 
princípio pode ser extraído na máxima de que “não deve se transferir a uma 
sociedade maior aquilo que pode ser realizado por uma sociedade menor” 
(BARACHO, 1996, p. 52). 

No Brasil, o princípio da subsidiariedade está implícito na ordem cons-
titucional, podendo ser depreendido pela leitura combinada dos artigos 1º, 
18 e 34, inciso VII, alínea “c” da Constituição17 Federal18 , guardando coerência 
como o modelo federal que o país adota, sendo o âmbito mais propício à 
aplicação do princípio, fornecendo a base organizacional ideal para o desen-
volvimento de seu conteúdo e extensão.

Assim, a subsidiariedade consiste em dar preferência às manifestações 
de poder das instâncias menores em relação às maiores. Desse modo, a co-
munidade maior somente deve atuar quando, e na medida em que, havendo 
necessidade de tal intervenção, esta se revele mais eficaz do que a atuação 
da comunidade menor; nesta medida, os grupos superiores só deverão exe-
cutar aquelas tarefas que não possam ser eficientemente executadas pelos 
grupos inferiores. (VILHENA, 2002, p. 30)

Quadros (1995, pp. 17 e 18) aduz que a subsidiariedade faculta uma 
repartição de atribuições entre a “comunidade maior e a comunidade me-
nor, em termos tais que o principal elemento componente do seu conceito 
consiste na descentralização, na comunidade menor, ou nas comunidades 
menores, das funções da comunidade maior”.  Conclui-se, portanto, que o 
princípio transpõe a comunidade para um papel de protagonista político, 
onde a regra é a decisão no menor ente e, apenas o que não puder ser deci-
dido naquele âmbito, será decidido pelo ente superior. Tal aproximação entre 
o poder decisório e a comunidade fomenta a atuação proativa do cidadão, 
que passar a acompanhar mais de perto os assuntos atinentes ao espaço que 
habita.

Contudo, não basta o princípio da subsidiariedade transferir o poder 
decisório para as menores instâncias, mas, fundamentalmente, é necessário 
propiciar instrumentos que possibilitem o exercício da cidadania na gestão 
pública. Inócuo seria deslocar o feixe de atribuições a um ente menor (muni-
cípio, freguesia, região administrativa) se a sociedade permanecesse aparta-
da do processo de tomada de decisão, afinal, estar-se-ia remanejando o lócus 
decisional sem democratizar o poder. É tarefa do poder público, fomentar a 

17 [...] estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal(BRASIL, 1988).
18 [...] a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreen-
de a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição (BRASIL, 1988).
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autonomia do espaço local19.
Ressalte-se, porém, a grandeza do princípio para além da perspectiva 

vertical, mas, contemplando a edição de instrumentos legais que abarquem 
a dimensão horizontal, fazendo com que a municipalização das políticas pú-
blicas esteja assegurada por meios institucionais de apropriação do espaço 
público local pela sociedade. Um novo modelo de democracia, seja partici-
pativa, deliberativa, deve estar assentado na égide do controle social das de-
cisões públicas e deve ser o foco de quaisquer iniciativas de descentralização 
do poder estatal e da (re)democratização do espaço local, evitando-se assim 
o advento de políticas de natureza oligárquica.

A transparência e o acesso à informação pública são ferramentas vitais 
para a composição do sistema de controles ao poder estatal no qual o mode-
lo democrático deve estar assentado.

Además de todos los factores clássicos de la democracia, el 
que assegura su operatividade es el que postula un sistema 
institucional de control del poder del Estado, por su distri-
buición no sólo horizontal a través del clásico principio de 
La separación de poderes, sino vertical, e nel território hasta 
llegar al Municipio. (BREWER-CARÍAS, 2003, p. 14-15)

Tanto em sede de mecanismos constitucionais, quanto na estrutura in-
fraconstitucional, é possível se vislumbrar a intenção de garantir ao espaço 
local a efetivação do princípio da subsidiariedade e a criação de uma nova ló-
gica de gestão pública compartilhada. Portanto, é inegável o direcionamento 
de toda a estrutura política do Estado para a pessoa humana que é sua pró-
pria razão de existência, enquanto sujeito ativo da política:

O cidadão tem ao mesmo tempo deveres para com o seu 
semelhante, para com a comunidade de que faz parte, utili-
zando, nomeadamente, as estruturas políticas que, por isso, 
estão ao seu serviço. Estas considerações sobre a dignidade 
da pessoa humana, constitucionalmente apoiadas, são fun-
damentais para entendermos devidamente o conceito de 
soberania popular (soberania do povo, vontade popular). A 
dignidade da pessoa humana fundamenta e baliza a ideia de 
soberania popular. A dignidade da pessoa constitui o susten-
to da ideia de soberania popular. (OLIVEIRA, 2013, p. 85/86)

19 As maneiras de democratizar o espaço público são inúmeras, não é uma regra rígida 
para sua efetivação. Dos exemplos cotidianos e insertos na ordem institucional podem-
-se citar, notadamente, as audiências públicas, o orçamento participativo e as consultas 
eletrônicas sobre diretrizes orçamentárias.
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A participação do povo enquanto governante não pode se subsumir 

a uma colaboração restrita ao sufrágio eleitoral, mas, sobretudo, pressupõe 
uma atuação permanente e incisiva que permita a perfectibilização de uma 
genuína democracia participativa (CANOTILHO; MOREIRA; 1991, p. 195).

Assim, a aplicação do princípio da subsidiariedade, inclusive no plano 
horizontal – distribuído entre poder local e atores sociais – deve ser capaz 
de fomentar a cidadania e a participação democrática da comunidade, con-
siderando que o espaço local se consubstancia como a esfera mais próxima 
do cidadão e, consequentemente, figura como a mais apta a propiciar o en-
volvimento dos atores sociais na criação, participação e gerenciamento com-
partilhadoda administração pública. Nessa esteira, a transparência tem papel 
essencial no sentido que possibilita ao cidadão se apropriar das informações 
de gastos de recursos públicos, fiscalizar e atuar conjuntamente nas decisões 
públicas. Conhecer minimamente o processo de gestão pública é pressupos-
to de uma democracia mais participativa e qualitativa.

3. CULTURA DA TRANSPARÊNCIA: A AVALIAÇÃO DO TCE-RS EM
RELAÇÃO À DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE SERVIÇOS E ATIVIDADES

DE INTERESSE COLETIVO (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) E DO
CONTROLE EXTERNO DO LEGISLATIVO20

É pressuposto de qualquer forma de controle social efetivo, a possibi-
lidade de acesso e conhecimento sobre as informações acerca de órgãos e 
entidades constantes da Administração Pública, salvo àquelas resguardadas 
sob sigilo. Tal dispositivo é ferramenta ímpar à transparência, a pedra funda-
mental da gestão compartilhada da qual a sociedade deve ser parte atuante, 
enquanto interessado, administrado e fiscal.

Já se mencionou que com o advento da Constituição Federal de 1988 
a cultura da publicidade e da transparência, bem como sua abertura demo-
crática, vem gerando a edição de leis que regulamentam aqueles princípios 
consagrados. Assim, foi incorporada à realidade da Administração Pública 
brasileira, nas três esferas de governo, a obrigatoriedade de transparência 
e acesso à informação,respectivamente com a edição da Lei Complementar 
Federal nº 131/2009 (Lei da Transparência da Gestão Fiscal) e da Lei Federal 
nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI).

Com o intuito de assegurar o pleno cumprimento dessas normas de 
20 Capítulo desenvolvido com base nos dados publicados no “Relatório dos resultados 
obtidos a partir da avaliação dos portais dos Executivos e Legislativos municipais” desen-
volvido pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e publicado em dezembro de 2014. 
Disponível em <http://portal.tce.rs.gov.br/docs/relatorio_premio_boas_praticas.pdf>.
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especial interesse da coletividade em relaçãoà gestão dos recursos públicos 
e como forma de viabilizar a participação da sociedade no controle da gestão 
é que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) passou a 
monitorar o cumprimento da LAI e da Lei da Transparência com a finalidade 
de conferir maior concretude e efetividade aos diplomas legais recém criados. 

Como resultado dos trabalhos desenvolvidos através de pesquisas, nos 
sítios oficiais de poderes e órgãos públicos estaduais e municipais, o TCE-RS 
lançou a campanha “Transparência: faça essa ideia pegar”, que teve função 
incentivadora na proposta de ampliação da lisura e transparência na gestão 
dos bens e recursos públicos dos poderes públicos. Dentre as ações propos-
tas pela campanha, se destaca o “Prêmio Boas Práticas de Transparência na 
Internet”, que viria a ser concedido a partir de avaliação dos portais e sítios 
oficiais dos três poderes do Estado do Rio Grande do Sul e que gerou o “Rela-
tório dos resultados obtidos a partir da avaliação dos portais dos Executivos 
e Legislativos municipais” (TCE, 2014), do qual se extraiu os subsídios para 
avaliação de três quesitos que serão detalhados a seguir.

3.1 Serviços e atividades de interesse coletivo – Executivo

Para avaliar a transparência em relação a serviços e atividades de inte-
resse coletivo, no que tange ao Poder Executivo, as descrições das atividades 
por ele tipicamente desenvolvidas foram as aferidas. Além delas, foi conside-
rado um conjunto de informações que se referiam aos procedimentos tidos 
como necessários para o requerimento ou para a fruição do serviço (a quem, 
como, onde e quando solicitar e o prazo para o atendimento do pleito, se 
existente). Foi entendida a adequação da informação, assim, quando obser-
vados os requisitos para sua caracterização. O amparo para tal apreciação se 
encontra no disposto no artigo 7º, inciso V, da Lei n°. 12.527/2011.

Os considerados serviços de interesse coletivo se relacionavam às se-
guintes atividades: assistência social, educação, exercício do poder de polícia, 
iluminação pública, obras, pagamentos de tributos municipais, saneamento 
básico, saúde e transporte coletivo.

Para dispor os resultados em categorias, as informações foram classifi-
cadas em: (a) satisfatórias, quando adequadas em relação a, no mínimo, seis 
serviços de interesse coletivo; (b) parcialmente satisfatórias, quando adequa-
das a, no mínimo, três dos referidos serviços e (c) insatisfatórios, quando ade-
quadas sobre menos de três deles.

Segue abaixo gráfico que ilustra o requisito dos serviços e atividades 
de interesse coletivo nos sítios oficiais do Poder Executivo:
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Na disponibilização de três serviços e atividades, acima de dez mil ha-

bitantes, a taxa de atendimento por grupo foi de 94%; até dez mil habitantes, 
foi de 64,7%. Na disponibilização de seis serviços e atividades, acima de dez 
mil habitantes, a taxa de atendimento por grupo foi de 76,2%; até dez mil 
habitantes, foi de 21,6%. É possível notar que quando o número de serviços 
e atividades dobrava, se reduzia significativamente o número de cidades que 
preenchiam tal requisito em seus portais da transparência.

3.2 Serviços e atividades de interesse coletivo – Legislativo

Para avaliar a transparência em relação a serviços e atividades de in-
teresse coletivo no que tange ao Poder Legislativo, foi verificado se eram 
encontradas nos sítios dos Poderes Legislativos as informações correspon-
dentes a atividades típicas das Câmaras de Vereadores. O amparo para esse 
quesito avaliativo também se encontra no disposto no artigo 7º, inciso V, da 
Lei n°. 12.527/2011.

Assim, em relação: (a) às Leis Municipais e aos atos infralegais (resolu-
ções e decretos), verificou-se a possibilidade de acesso, de acordo com nu-
meração, data, palavras-chave ou busca por texto livre, a leis municipais já 
editadas: acima de dez mil habitantes, a percentagem de atendimento por 
grupo foi de 73,2% e até dez mil habitantes, foi de 45,9%; (b) aos projetos 
de leis e atos infralegais, bem como suas respectivas tramitações, se poderia 
ser acompanhado o andamento do projeto por consulta que contemplasse 
ementa, documentos, anexos e a situação em que se encontrava no momen-
to: acima de dez mil habitantes, a percentagem foi de 63,7% e até dez mil 
habitantes, foi de 30,7%; (c) às votações nominais, foi observada a sua divul-
gação quando da votação de projeto de lei: acima de dez mil habitantes, a 
percentagem foi de 8,9% e até dez mil habitantes, foi de 2,7% e (d) às pautas 
das Comissões e das Sessões do Plenário, foi levada em consideração a dis-
ponibilidade das matérias a serem discutidas: acima de dez mil habitantes, a 
percentagem foi de 72,6% e até dez mil habitantes, foi de 35,3%.

Este é um ponto nevrálgico a ser acompanhado e fiscalizado incisi-
vamente. A participação e o controle social sobre a atuação do legislativo 
dependem quase exclusivamente da divulgação de todo o conteúdo norma-
tivo tratado pelas câmaras municipais. É essencial que a disponibilização de 
informações de conteúdo e trâmite de projetos de lei, leis municipais, atos e 
pautas de comissões estejam expostas de maneira clara e de fácil acesso. É 
possível notar uma dificuldade maior dos municípios de menor porte em se 
adequar à Lei de Transparência, em parte por conta do reduzido número de 
servidores existente nesses municípios.
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3.3 Controle externo – Legislativo

Sendo o Poder Legislativo responsável pelo exercício do controle ex-
terno e tendo sido constitucionalmente atribuída a competência de, entre 
outras atividades, fiscalizar os atos administrativos e políticos emanados do 
Poder Executivo e sendo a Câmara de Vereadores responsável, no âmbito lo-
cal, e após a emissão do parecer do Tribunal de Contas, pelo julgamento das 
contas dos Prefeitos, o quesito avaliativo, além de estar arrimado pelo artigo 
7º, inciso VII, alínea “b” da Lei n°. 12.527/2011, encontra amparo nos artigos 
31, §§ 1° e 2° e 70 da Constituição Federal. 

Em relação ao controle externo pelo Legislativo, a taxa de atendimento 
por grupo foi de 14,9% quando acima de dez mil habitantes e de 9,4% quan-
do até dez mil habitantes. O TCE-RS considerou atendido o critério quando 
disponibilizados os atos que apreciaram as Contas dos Prefeitos e o teor dos 
respectivos julgamentos. 

Ressalte-se que, diante da complexidade das estruturas político-sociais 
de um país, dos Estados e dos Municípios, e do próprio fenômeno da corrup-
ção, o controle da Administração Pública deve ir muito além do controle ins-
titucional. É essencial que a sociedade, mediante a participação dos cidadãos 
e da sociedade organizada, atue no controle do gasto público, monitorando 
atentamente e de forma perene as ações governamentais e exigindo o bom 
uso dos recursos arrecadados (CGU, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É latente que a demanda pela democratização dos espaços públicos 
institucionais é um dos reflexos da crise do Estado moderno. A democracia 
representativa, por si só, não consegue mais atender satisfatoriamente as di-
ferentes demandas advindas de uma sociedade pluralística e complexa. 

Diante desse paradigma em crise, os Estados passaram a incorporar, 
em seus ordenamentos jurídicos, diversos mecanismos e instrumentos factí-
veis de tornar a gestão pública compartilhada, envolvendo todos os setores 
da sociedade. Disso não é exceção o Estado Brasileiro, considerando o cará-
ter democrático de sua Constituição e dos inúmeros legais, de considerável 
amplitude democrática, que garantem participação dos administrados e a 
autonomia das autarquias locais.

No entanto, ainda que se tenha a disposição um rol de instrumentos 
democráticos no espaço público, no plano formal, materialmente ainda se 
busca empoderar os cidadãos acerca dos mecanismos participativos colo-
cadas à sua disposição. Tais mecanismos têm de estar coadunados com a re-
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alidade de cada espaço local, passíveis de serem vislumbrados pelos atores 
sociais. 

A pesquisa da qual advém o “Relatório dos resultados obtidos a partir 
da avaliação dos portais dos Executivos e Legislativos municipais” permite 
verificar e comparar as taxas de atendimento a cada quesito por parte dos 
entes avaliados, possibilitando que, através da iniciativa do Tribunal de Con-
tas do Estado, esteja sendo disseminada a cultura da transparência. Assim, 
tendo sido analisados os sítios oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo 
dos Municípios do Rio Grande do Sul, deu-se um passo além na busca da 
adoção de políticas diáfanas na gestão dos bens e dos recursos públicos, pos-
sibilitando o estímulo do exercício do controle social quando garante maior 
concretude às regras a que aqui se relaciona (Lei Complementar Federal nº 
131/2009 e Lei Federal nº 12.527/2011). 

O amplo acesso à informação é pressuposto ímpar para que este con-
trole social seja efetivo; dessa forma, a lisura e a transparência na gestão da 
Administração Pública possibilitam que o cidadão se aproprie do conteúdo 
e de seus processos, permitindo uma atuação mais incisiva, com fulcro em 
uma democracia mais participativa e qualitativa. 
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OS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA COMO MECANISMO DE PARTICIPA-

ÇÃO POPULAR NOS ATOS DE GESTÃO PÚBLICA: AVALIAÇÃO DA
PUBLICIDADE NO REGISTRO DE REPASSES, RECEITAS E

DESPESAS EM NÍVEL MUNICIPAL

Alexandre Arena Filho21 
Mirella Luana Caran22 

RESUMO

O presente artigo tem por finalidade ofertar ao mundo jurídico singela con-
tribuição ao estudo dos institutos da publicidade e transparência dos atos 
realizados pela Administração Pública, com enfoque na esfera municipal. 
Inicialmente, busca-se delinear uma breve introdução ao fenômeno da cor-
rupção no Brasil e os instrumentos concedidos ao cidadão na luta contra 
esse mal social. Após, busca-se discorrer sobre os resultados obtidos pela 
pesquisa elaborada Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, es-
pecialmente no que diz respeito aos quesitos registros de repasses, receitas e 
despesas. Então, serão analisadas as informações referentes ao Município de 
Capão da Canoa/RS.
 
Palavras-chave: Despesas; Portais da transparência; Publicidade; Receitas; 
Transparência; 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A efetiva participação, controle e fiscalização popular dos atos realiza-
dos pela Administração Pública são a contrapartida fundamental do cidadão 
na busca pela consolidação de uma democracia plena. 

É, com base nesse ideal que a sociedade e o Estado atuam juntos na 
busca pelo processo de fortalecimento das instituições democráticas, sobre-
tudo no que tange à moralidade dos atos realizados pelos agentes públicos, 
assegurando, desse modo, a efetiva consecução do bem comum.

Assim, o presente trabalho tem por finalidade o estudo de um dos 
mais importantes instrumentos de participação popular concedidos ao cida-
dão na busca pela realização do interesse público, qual seja: a publicidade e 

21 Acadêmico do Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, campus 
de Capão da Canoa/RS. Integrante do grupo de pesquisa Gestão Local e Políticas Públicas, 
coordenado pelo Professor Ricardo Hermany. E-mail:alexandrearenafilho@hotmail.com.
22 Acadêmica do Curso de Direito Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, campus de 
Capão da Canoa/RS. Integrante do grupo de pesquisa Gestão Local e Políticas Públicas, 
coordenado pelo Professor Ricardo Hermany. E-mail: mirella_caran@hotmail.com.
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transparência dos atos praticados pela Administração Pública, com ênfase na 
esfera municipal.

Inicialmente, busca-se desenvolver, ainda que de modo incipiente, 
uma discussão acerca da crise de credibilidade das instituições democráticas 
em face ao fenômeno social da corrupção, bem como apontar alguns dos 
instrumentos adequados para combatê-lo. 

Em seguida, busca-se desenvolver a importância dos portais de trans-
parência, como forma de controle e participação popular.

Por fim, pretende-se analisar, com base nas informações contidas nos 
portais de transparência, os registros de repasses feitas aos Municípios, bem 
como analisar suas despesas e receitas, com destaque especial ao Município 
de Capão da Canoa/RS. 

2 A CRISE DA MORALIDADE E AS PATOLOGIAS CORRUPTIVAS

A partir de uma breve análise histórica da formação da sociedade bra-
sileira, pode-se observar que o fenômeno social da corrupção sempre existiu, 
nos mais diversos setores da sociedade. 

Atualmente, tem se mostrado como um dos males da sociedade con-
temporânea, tornando-se objeto de estudo científico e busca programática 
do cidadão. 

Nesse norte, a discussão sobre o tema é relevante pela frequência com 
que ocorre nos eventos fenomênicos, e assume especial importância em face 
aos recentes escândalos de corrupção e fraudes no cenário político brasileiro.

A corrupção apresenta um custo muito alto para a democracia brasilei-
ra, não só financeiro, mas principalmente moral, na medida em que represen-
ta a crise de credibilidade das instituições democráticas. (LEAL, 2013, p. 131)

A esse respeito, vale destacar que os reflexos dessa crise de confiança 
abalam de forma significativa a estrutura e consolidação do Estado Demo-
crático de Direito.

Superadas as considerações acima, vem a lume a importância do papel 
do cidadão na construção de um Estado Democrático de Direito mais forte, 
livre, justo e solidário, conforme estabelece a Constituição da República Fe-
derativa do Brasil em seu artigo 3º, inciso I. 

Enquanto parte integrante da sociedade, cada indivíduo deve compre-
ender a importância e necessidade de lutar contra o mal da corrupção, quer 
seja por meio da denúncia, quer seja por meio da fiscalização, na medida em 
que esse mal atinge de forma direta toda a sociedade23. 

23 Entretanto, esse nível de compreensão e evolução da sociedade só será alcançado por 
meio do acesso irrestrito às fontes de informação, educação e cultura, pois um indivíduo 
sem educação desconhece seus direitos e deveres.
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Outro ponto que merece destaque é a questão da punição aos atos de 

corrupção. Embora a legislação brasileira tenha avançado significativamente 
no combate à corrupção, essa ainda se mostra insuficiente, pois a cultura de 
tirar vantagem a todo o custo ainda é extremamente enraizada na sociedade 
brasileira.

Para tanto, é necessário que a sociedade compreenda que nada justifi-
ca um ato de corrupção, por mais insignificante que possa parecer. Uma vez 
que esse ideal seja introjetado ao comportamento dos indivíduos, um novo 
estágio de evolução social será atingido. Por todo o exposto, frisa-se a impor-
tância e urgência no combate à cultura da “tolerância à corrupção”.

3. A IMPORTÂNCIA DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ao reconhecer que a corrupção é um fenômeno fortemente incorpo-
rado na cultura brasileira, o legislador constituinte estabeleceu a publicidade 
dos atos realizados pela Administração Pública direta e indireta, entre seus 
princípios basilares (CRFB/88, art. 37).

Entretanto, considerando que o reconhecimento formal de tal garan-
tia não se fez suficiente no combate a corrupção, o legislador desenvolveu 
ainda, legislações voltadas a regulação e criação de mecanismos de controle 
e participação popular na gestão pública, quais sejam: os portais de transpa-
rência pública.

Trata-se de um importante instrumento para inibir práticas de corrup-
ção e irregularidades de qualquer natureza24, garantindo assim a realização 
efetiva do interesse público.

Para melhor compreensão da matéria, busca-se estabelecer, ainda que 
de modo incipiente, a definição de publicidade.

O princípio constitucional da publicidade é, de acordo com Pires (2009, 
p. 152), inequívoca conquista no que diz respeito à transparência de um regi-
me democrático, ainda que nem sempre se concretize no plano fático. 

O mesmo autor afirma, ainda que, os agentes públicos devem informar 
como estão gerindo o patrimônio público antes, durante e após as atividades 
realizadas (2009, p. 153).

 Corroborando a esse entendimento, Hely Lopes Meirelles (2010, p. 
97) lecionou que “a publicidade, como princípio da Administração Pública 
(CF, art. 37, caput), abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de 
divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conheci-

24 Na medida em que possibilita efetiva participação e fiscalização do cidadão nos atos 
realizados pelos agentes públicos, bem como na destinação das verbas públicas.
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mento da conduta interna de seus agentes.”

Entretanto, cabe destacar que a regra da publicidade comporta exce-
ções. Excepcionalmente, quando o sigilo de um documento é imprescindível 
para a segurança da sociedade e do Estado, ou quando afronta a inviolabili-
dade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, nos termos 
dos artigos 5º, XXXII da CRFB/88 e 4º da Lei 8.159/91. 

A fim de garantir a publicidade constitucionalmente prevista e regular 
o acesso à informação, foi promulgada em 18 de novembro de 2011 a Lei nº 
12.527, também chamada de Lei de Acesso à Informação. 

De acordo com Vanice Regina Lírio do Valle, o objetivo da lei é exata-
mente viabilizar o desenvolvimento da participação e do controle da socie-
dade na deliberação pública, assegurando um Estado Democrático de Direi-
to (2014, p. 115-116).

O artigo 8º e parágrafos daquele diploma legal determina que as infor-
mações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas em local de fácil 
acesso, incluindo-se aí, de forma obrigatória para municípios com mais de 
10.000 habitantes, os sítios oficiais da rede mundial de computadores. Estas 
ferramentas são os portais da transparência.

Os dados publicados na internet através destes portais devem ser man-
tidos atualizados, e sua autenticidade e integridade devem ser garantidas. 
Além disso, a ferramenta de pesquisa deve permitir o acesso à informação de 
forma objetiva, transparente, clara e com linguagem de fácil compreensão, 
nos termos do inciso I do § 3º do artigo supracitado.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul lançou, em junho 
de 2014, a campanha “Transparência: faça essa ideia pegar”, e uma das ações 
contempladas é o Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet, a ser 
concedido aos sítios oficiais que se destacarem positivamente. Os parâme-
tros aplicados no estudo dos portais foram preceitos constitucionais e infra-
constitucionais, incluindo regras implícitas na Lei de Acesso à Informação e 
Lei 131 de 2009. 

Este levantamento foi realizado nos meses de setembro e outubro de 
2014 e concluiu que, dos 497 municípios gaúchos analisados, todos possuem 
sites oficiais para suas Prefeituras e 404 deles os possuem para suas Câmaras 
de Vereadores. 

Quanto às informações disponíveis nos sites, considerou 20 quesitos, 
dentre os quais estavam, por exemplo, pedido de informações por meio da 
internet, registro de despesas e informações sobre licitações.

Importante ressaltar que foi levado em consideração a disponibiliza-
ção das informações, não havendo meios de verificar a sua veracidade.

No presente momento, faz necessário destacar apenas três dos vinte 
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quesitos, quais sejam: registro de repasses ou transferências, registro de des-
pesas e registro de receitas, os quais serão analisados no capítulo que segue.

4. A APLICAÇÃO PRÁTICA DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA: A 
PESQUISA DO TCE-RS E A ANÁLISE DE ALGUNS DE SEUS QUESITOS

4.1 Registros de repasses e transferências

A República do Brasil, nos termos do artigo 1º da Constituição Federal 
de 1988, rege-se sob a Forma de Estado Federativa. Trata-se do sistema po-
lítico pelo qual vários Estados autônomos se reúnem para dar origem a um 
Estado Federal, composto “pela união insdissolúvel dos Estados, Municípios 
e Distrito Federal”.  

O texto constitucional confere aos entes que compõem a República 
Federativa diversas prerrogativas, inclusive na esfera tributária, haja vista a 
necessidade de realização do interesse público. (ALEXANDRE, 2007, p. 92)

Entretanto, assim como o legislador constituinte outorgou atribuições 
e vantagens aos entes federados, conforme suas respectivas competências, 
também estabeleceu limites ao poder de império conferido a estes. (BARREI-
RINHAS, 2006, p. 113) Assim, em que pese autônomos, estes Estados e Muni-
cípios não são capazes de se manter sozinhos, na medida em que dependem 
de repasses e transferências de recursos uns dos outros.

Em outras palavras, pode-se concluir que, embora cada ente receba 
suas respectivas atribuições e competências, não possui meios próprios (re-
cursos financeiros) para executar o que lhe foi atribuido.

O quesito ora analisado refere-se justamente às transferências volun-
tárias e constitucionais de recursos ao Município por parte de outro ente da 
federação, sendo portanto inaplicável para as Câmaras de Vereadores (TCE-
-RS, 2014, p. 28).

Trata-se de informação dinâmica, de alta frequência de atualização e 
grande volume de dados. São subcritérios a existência das informações e da 
ferramenta de pesquisa no portal, a gravação de relatórios em diversos for-
matos e a atualização das informações disponíveis (TCE-RS, 2014, p. 13-14).

Dentre o universo de 497 municípios analisados pelo Tribunal de Con-
tas do Estado, 46,7% dos que possuíam mais de 10.000 habitantes em 2012 
atendiam ao quesito, número que cresceu para 96,4% em 2014. 

Já entre os municípios com menos de 10.000 habitantes, 23% aten-
diam ao quesito em 2012 e 92,4% em 2014 (TCE-RS, 2014, p. 28).

Conforme preceitua os artigos 5º da Lei 12.527/2011 as entidades pú-
blicas devem promover a divulgação de informações de interesse coletivo, se 
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utilizando de uma linguagem simples e em local de fácil acesso à população. 

Em seguida, o artigo 8º, §1º, II, da referida Lei estabelece expressamen-
te que, dentre as informações divulgadas deverá constar o registro de repas-
ses ou transferências de recursos financeiros.

Entretanto, realizadas as buscas no site da Prefeitura Municipal de Ca-
pão da Canoa/RS, não foram localizadas informações acerca do registro de 
repasses ou transferências de recursos.

4.2 Registro de despesas

O registro de despesas é quesito que exige informações com certo ní-
vel de detalhamento, sendo subcritério de avaliação não apenas a existên-
cia da informação, mas também a presença de número e valor de empenho, 
liquidação e pagamento; classificação orçamentária (capital ou correntes), 
função, subfunção, natureza da despesa e fonte dos recursos; pessoa física 
ou jurídica beneficiária do pagamento; procedimento licitatório, bem como a 
dispensa ou inexigibilidade deste; e bem fornecido ou serviço prestado (TCE-
-RS, 2014, p. 14). 

Os demais subcritérios previamente mencionados quando da aborda-
gem sobre registro de repasses ou transferências (ferramenta de pesquisa, 
gravação de relatórios em diversos formatos e a atualização das informações 
disponíveis) também se aplicam neste quesito.

 Nos sites das Prefeituras Municipais, os resultados obtidos pela pes-
quisa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no que diz res-
peito ao subcritério número e valor de empenho, liquidação e pagamento 
foram positivos, havendo registro em 98,2% dos sítios de municípios com 
mais de 10.000 habitantes e em 94,5% dos sítios de municípios com menos 
população (TCE-RS, 2014, p. 30). Já nos sites das Câmaras de Vereadores, os 
números foram menos louváveis: 70,8% e 44,4%, respectivamente (TCE-RS, 
2014, p. 32).

 Quanto ao subcritério ferramenta de pesquisa, o resultado foi 97% e 
94,5% para o Poder Executivo (Relatório, p. 30) e 67,3% e 43,8% para o Poder 
Legislativo (Relatório, p. 33), ao passo que a possibilidade de gravação de 
relatórios em diversos formatos foi de 33,9% e 32,2% no Poder Executivo (Re-
latório, p. 31) e 22,6% e 13,4% no Poder Legislativo (Relatório, p. 33).

 Por fim, o subcritério atualização das informações disponíveis obteve 
os seguintes resultados: nas Prefeituras de Municípios cuja população exce-
de 10.000 habitantes, as informações encontram-se detalhadas e atualizadas 
em 88,7% dos sítios, e a porcentagem é de 83,6% para os demais municípios.

 Quanto ao registro de despesas, o link presente no site da Prefeitura 
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Municipal de Capão da Canoa/RS redireciona para um portal cujas informa-
ções encontram-se atualizadas, e preenchem devidamente todos os subcri-
térios.

 O mesmo pode ser observado em relação ao sítio da Câmara Munici-
pal de Vereadores de Capão da Canoa/RS.

4.3 Registro de receitas

Neste quesito, o Relatório elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado 
leva em consideração as seguintes informações, a serem disponibilizadas pe-
los sites das Prefeituras Municipais: natureza da receita, previsão dos valores 
da receita e valores da arrecadação, incluindo-se aí recursos extraordinários.

 Subcritérios previamente mencionados (ferramenta de pesquisa, 
gravação de relatórios em diversos formatos e a atualização das informações 
disponíveis) também se aplicam neste quesito.

 Os resultados obtidos foram os seguintes: 97,6% dos municípios com 
mais de 10.000 habitantes preenchiam o subcritério valores de arrecadação 
(incluindo recursos extraordinários), ao passo que 94,2% dos municípios com 
menos de 10.000 habitantes o preenchiam. Já no que diz respeito ao subcri-
tério ferramenta de pesquisa, os resultados foram 97% e 94,2%, respectiva-
mente (TCE-RS, 2014, p. 35).

Quanto à gravação de relatórios em diversos formatos, os números fo-
ram de apenas 33,3% para os municípios obrigados e 32,2% para os demais 
municípios (TCE-RS, 2014, p. 36).

 Por fim, as informações encontravam-se atualizadas em 86,9% dos 
sítios do Poder Executivo de Municípios com mais de 10.000 habitantes, e em 
82,1% dos demais municípios (TCE-RS, 2014, p. 36).

O site da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa/RS não disponibi-
liza informações detalhadas sobre a aquisição de receitas, uma vez que este 
quesito diz respeito apenas do Poder Executivo.

Ao passo que, o Portal da Transparência para onde o link disponibili-
zado pelo site da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa/RS redireciona, 
fornecendo as informações necessárias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A corrupção é um fenômeno complexo, que se apresenta sob uma 
perspectiva multidimentsional e com múltiplas fases, na medida em que atin-
ge os mais diversos setores da sociedade, sob diversas modalidades.  

Atualmente, diante dos recentes escândalos de corrupção e fraudes 
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no cenário político brasileiro, o estudo do tema proposto adquire especial 
importância. Por essa razão, relevante se mostra o estudo dos mecanismos 
de participação e controle popular.

Realizadas as buscas de informações nos  portais de transparência, po-
de-se observar que os resultados obtidos pelo TCE são relativamente satisfa-
tórios em alguns quesitos, e não tanto em outros, que precisam melhorar e 
muito. Curioso observar que não costuma haver diferença significativa entre 
municípios obrigados a fornecer os dados na plataforma virtual e os demais 
municípios, os quais não atingem 10.000 habitantes.

Quanto aos sítios do Município de Capão da Canoa/RS, o qual possui 
mais de 10.000 habitantes e, portanto, é obrigado a publicar suas informa-
ções de interesse coletivo na internet, os resultados obtidos foram razoáveis. 

Entretanto, a Prefeitura Municipal ainda não possui um portal da trans-
parência próprio, mas link que redireciona o internauta para o sistema Betha, 
o qual possui informações de todos os municípios brasileiros de forma cen-
tralizada. Na plataforma, foi possível encontrar as informações sobre registro 
de despesas e receitas, mas não de repasses e transferências.

 Dentre os três quesitos aqui discutidos, apenas o registro de despe-
sas é aplicável ao sítio da Câmara de Vereadores e, a seu respeito, o sítio da 
Câmara de Capão da Canoa/RS possuía as informações.

 No que toca o subcritério gravação de relatórios em diversos forma-
tos, cujos resultados obtidos pelo TCE foram negativos em todos os quesitos 
e tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, não sabemos informar se 
as informações presentes no Portal da Transparência referente ao Município 
de Capão da Canoa possui formatos suficientes para satisfazer as expectati-
vas do TCE.

 Por todo o exposto, conclui-se que os portais da transparência são 
uma ferramenta importante no combate à corrupção. 

Entretanto, este ainda se mostra pouco eficaz em face a cultura de to-
lerância a corrupção e criminalidade, fortemente introjetada pela sociedade 
brasileira. 

Ademais, o simples acesso a uma série de informações não garante 
por si só que as informações disponibilizadas são verdadeiras e corretas, de 
modo que a transparência não é necessariamente perfeita, podendo o ad-
ministrador público praticar atos corruptos com o dinheiro público indepen-
dentemente da publicidade possibilitada pelos sítios das Prefeituras Munici-
pais e Câmaras de Vereadores.

 Assim, cabe a todos os cidadãos fiscalizar e combater à corrupção, 
com a consciência de que é responsabilidade de todos ter atitudes probas e 
honestas, a começar por si próprio.
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A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE “BENS IMÓVEIS” E “VEÍCULOS”: UMA 

ABORDAGEM DO LITORAL NORTE DO RIO GRANDE DO SUL

Priscila Souza da Rosa25 
Rafael Verdum26 

RESUMO

O presente trabalho pretende verificar transparência pública nos poderes le-
gislativo e executivo do litoral norte do Rio Grande do Sul quanto às questões 
referente aos bens Imóveis e veículos. Para isso fora necessário adentrar no 
tópico da evolução da transparência no estado do Rio Grande do Sul. Foi uti-
lizado o estudo do Tribunal de Contas Estadual que analisou a transparência 
dos sítios eletrônicos de todas as prefeituras e câmaras municipais do esta-
do. Tal estudo serviu como base para averiguação da atual situação sobre a 
disponibilização das informações sobre a administração dos bens imóveis e 
veículos em cada um dos municípios do litoral norte gaúcho. A partir dessas 
constatações, concluiu-se que a transparência nos portais litorâneos é supe-
rior à média estadual, o que proporciona um forte instrumento de participa-
ção popular

Palavras-chave: Transparência; Imóveis; Veículos; Litoral Norte. 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O estopim da pesquisa se deu em face da importância social que a 
transparência pública ganhou a partir da promulgação da Constituição Fe-
deral de 1988. A partir do novo texto constitucional a administração pública 
foi compelida a desenvolver novos métodos de gestão. Um deles vem a ser o 
fortalecimento da participação popular.

Nesse sentido, novas diretrizes foram traçadas para que o Estado admi-
nistrador oportunize a participação popular na tomada de decisões. Um des-
ses institutos é a Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Tal dispositivo 
exige a disponibilização ao cidadão de ferramentas que oportunizem a fisca-
lização dos atos administrativos de gestão. O Estado passa a ter a obrigação 

25 Acadêmica do 8° semestre do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul. 
Integrante do grupo de estudos de Direito Social e Políticas Públicas, orientado pelo Prof. 
Ricardo Hermany. Estagiária em escritório de advocacia, com ênfase em Direito Civil. E-
-mail: priscilaunis@hotmail.com
26 Mestrando em Direito, na Universidade de Santa Cruz do Sul. Integrante do grupo de 
estudos de Direito Social e Políticas Públicas coordenado pelo Prof. Ricardo Hermany. E-
-mail: rfaverdum@gmail.com
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de informar, a todos os cidadãos, por meio da rede mundial de computado-
res, os atos de administração e gestão.

 Buscando catalogar e avaliar essas informações, foi desenvolvido um 
estudo pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a fim de averiguar a 
transparência dos poderes executivo e legislativo no estado. Seguindo essa 
linha de pesquisa, o presente trabalho se disponibiliza a averiguar a situa-
ção das cidades localizadas na região norte-litorânea do Estado Gaúcho e 
compará-las à situação estadual.

2. A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ADMINSTRAÇÃO 
PÚBLICA

Historicamente a Administração pública foi cunhada a partir de uma 
concepção estática e hegemônica de poder. Conceitos de patrimonialismo, 
poder e governo se mesclaram em um só conteúdo. Analisando a evolução 
administrativa, Rogério Gesta Leal (2006, p.167) afirma que esse cenário con-
duziu por muito tempo a Administração a um modelo hegemônico de poder; 
o qual se mostrou incapaz de atender às exigências e impulsos sociais. Nesse 
cenário o Estado acabou voltando sua atenção para o desenvolvimento de 
técnicas e estratégias que, em verdade, estavam direcionadas à manutenção 
de um poder estatal.

Na busca de superar esse conceito, o primeiro passo é a superação da 
clássica dicotomia, influenciada pelo pensamento liberal, que pregava a se-
paração dos espaços de poder entre público e privado. Nessa concepção, o 
espaço público é um cenário restrito às ações estatais, regrado por uma teo-
ria da Legalidade, a qual permite à administração fazer tudo aquilo que a lei 
lhe permite. Por outro lado, o espaço particular é um locus indeterminado, 
preenchido por atividades que se misturam entre sociais e de mercado. Por 
tanto, de um lado temos o Estado, regulado pelos princípios da legalidade 
restrita, e de outro a sociedade, regulada ideias de mercado mescladas a con-
ceitos de liberdade social.

Ao traçar um modelo de direito que supere essa visão, Georges Gurvi-
tch (2005, p. 43) salienta que a tradicional separação entre Sociedade e Esta-
do está calcada em uma doutrina que deixa de levar em consideração a arti-
culação social desenvolvida pelos atores sociais aos quais as normas estatais 
estão direcionadas. Com o intuito de integrar ambos os espaços, Gurvicth 
(2005, p. 43) afirma que a aproximação entre Sociedade e Estado, somente 
pode ser atingida se acompanhada da ideia de um direito social integrador 
da sociedade.

Seguindo esses conceitos, podemos afirmar que a oposição entre pú-
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blico e privado se dá pois, aqueles que se detêm em estabelecer a referida 
oposição, estão afastados dos ideais materialmente democráticos que deli-
mitam o direito social. 

No mesmo sentido, Leal (2006, p.169) defende que, embora tenha se 
estruturado sobre pactos patriarcais que o influenciam e lhe dão forma, o 
Estado não pode ser concebido como uma entidade monolítica ou neutral; 
mas deve ser visualizado como um sistema em permanente fluxo. A manu-
tenção de um modelo hegemônico de poder se distancia da participação e 
do controle popular e conduz o Estado a um quadro de inevitável crise de 
legitimação. Portanto, é necessário alcançar um grau de articulação e ação 
política capaz de propor uma interlocução entre o público e o privado, resul-
tando em uma maximização da qualidade de vida e das prerrogativas funda-
mentais.

Contudo, essa articulação política que encontra na participação po-
pular um forte instrumento, não pretende superar o modelo de Estado re-
presentativo; mormente nos aspectos relacionados à prestação e defesa dos 
direitos considerados fundamentais. O que se pretende a partir de uma mo-
delo de poder social cunhado através da participação popular é a própria 
qualificação do Estado mediante instrumentos de auxílio na tomada de de-
cisões.

Analisando à miúde o tema da participação popular no controle dos 
atos administrativos, Hermany (2007, p. 196) afirma que a partir da Consti-
tuição Federal de 1998 uma das novas perspectivas a serem assumidas pela 
Administração foi o princípio da participação popular. Essa participação está 
baseada em um conceito de sociedade governante, a qual participa ativa-
mente das tomadas de decisões, deixando de comportar-se como um mero 
destinatário ou retificador dos atos traçados pelo poder público.

Esse novo modelo administrativo rompe tanto com a repisada sepa-
ração entre espaço público e privado como com a ideia de administração 
baseada nos estritos princípios de legalidade e discricionariedade. Assim, o 
poder estatal é redesenhado pelo modelo informador do Estado Democráti-
co de Direito. Isto significa que o novo modelo de Estado Democrático não se 
satisfaz com a simples ideia de representatividade; mas exsurge, com a Cons-
tituição Federal de 1988, um modelo de Estado materialmente democrático, 
enxergando-se, então, na participação popular uma forma de legitimação de 
suas decisões.

Essa ideia de legitimação democrática advinda junto com a Constitui-
ção Federal de 1988 é defendida por Hermany (2005, p.201) o qual afirma a 
necessidade de se superar a ideia de legitimação por aclamação, própria do 
modelo constitucional anterior, que estava preocupado muito mais em des-
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mobilizar os movimentos sociais, do que estruturar a sociedade com vista à 
promoção de uma cidadania participativa.

Assim, tomando por base as ideias acima elencadas, é possível afirmar 
que o controle social das decisões públicas assume especial relevo no contex-
to da Constituição de 1998, onde a Administração Pública, até então adstrita 
aos estritos princípios de discricionariedade e legalidade, passa a deparar-se 
com o imperativo da participação popular na formulação e no controle dos 
atos administrativos. Nessa esteira, um novo modelo de administração ga-
nha espaço e a clássica ideia de um poder estatal apartado do controle social 
cede lugar a um modelo administrativo permeado pela participação popular.

Nesse contexto, destaca-se alguns marcos jurídicos a regulamentado-
res da participação popular na formação e execução dos atos administrativos. 
Dentre eles podemos citar a lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação - a 
qual visa regulamentar o direito popular de acesso às informações, previsto 
no art. 5º, inciso XXXII da Constituição Federal bem como o direito de acesso 
aos registros administrativos e às informações sobre atos de governo, tam-
bém previstos na Constituição Federal no art. 37, §3º inciso II.

Assim, objetivando efetivar os mandamentos da referida lei, fora rea-
lizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, um estudo 
analisando os municípios gaúchos, com vista a verificar a ocorrência das exi-
gências contidas na lei de acesso à informação. 

2. O “PREMIO DE BOAS PRÁTRICAS DE TRANSPARÊNCIA NA INTERNET”  ELA-
BORADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS GAÚCHO: BREVES  CONSIDERAÇÕES

O estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado –TCE/RS- ocor-
reu entre 1° de setembro a 15 de outubro de 2014 e foi dividido em dois 
grupos: os de população igual ou inferior a 10 mil habitantes e aqueles com 
população superior a esse número, pois fora necessário se atentar ao que 
dispõe o art. 8°, §4°, da Lei 12.527/11, o qual dispensa os municípios com 
população de até 10 mil participantes a publicar algumas das informações, 
dados e documentos públicos na internet. 

O levantamento realizado serviu de base para o “Prêmio de Boas Práticas 
de Transparência na Internet”, concedido a gestores de Prefeituras e Câmaras 
Municipais, da qual consistiu em menção honrosa e selo digital do TCE-RS para 
os sites que atenderam ao disposto pelas legislações da transparência.

 Foram analisados 20 tópicos, entre eles, o registro de despesas, a dis-
ponibilização de informações sobre licitações, contratos e veículos das admi-
nistrações e a divulgação nominal dos salários dos servidores. 

O estudo demonstrou que todos os 497 executivos municipais do es-
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tado possuem sítio oficial (portal na internet), todavia, quanto às Câmaras de 
Vereadores, o número cai para 404.

A pesquisa desenvolvida pelo TCE-RS foi dividida em dois grandes gru-
pos. O primeiro aquele referente aos municípios com mais de 10.000 (dez 
mil) habitantes e, que assim, estariam obrigados a manterem dados de trans-
parência na rede mundial de comutadores. O outro grande grupo se refere 
aos municípios com menos de 10.000 (dez mil) habitantes e que não teriam 
a obrigação de manter os dados na rede mundial.

A pesquisa verificou que 57 portais (34,5%) cumprem integralmente as 
normas referente transparência, enquanto 96 (58,2%) atendem parcialmen-
te. Nas localidades com até 10 mil habitantes, o número de sites que eviden-
ciam pleno atendimento ao quesito é de 67 (20,8%) e 207 (62,5%) atendem 
parcialmente a lei.

Assim, 99 Executivos municipais (20% do total dos Executivos do esta-
do) foram agraciados pelas boas práticas de transparência na internet, englo-
bando diploma de menção honrosa e um selo digital para os portais, enalte-
cendo, deste modo, os portais que se destacaram no quesito transparência 
ativa. Dentre as maiores cidades gaúchas, Campo Bom e Novo Hamburgo 
se destacaram na pesquisa. Ambas atenderam 19 dos 20 itens analisados, 
seguidas de Porto Alegre e Passo Fundo (18).

Unge salientar que dos premiados, o litoral gaúcho merece destaque, 
afinal, as prefeituras de Capivari do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Torres, 
Tramandaí e Três Cachoeiras foram agraciadas com premiação de tamanha 
importância social.

Dentre os quesitos analisado, o TCE verificou a existência de indicação 
sobre o patrimônio público. O levantamento possui amparo legal no art. 7º, 
inciso IV, da Lei 12.527/2011, o qual estabelece o direito de obter informações 
sobre a administração do patrimônio público. O estudo demonstrou que no 
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âmbito do poder executivo, em municípios com até 10 mil habitantes, a indi-
cação patrimonial sobre bens imóveis é de 8,3%. Já nos municípios com mais 
de 10 mil habitantes, este índice cai para 1,5%.

No âmbito do poder legislativo, os dados patrimoniais sobre bens imó-
veis, estão disponíveis em apenas 7,7% dos sites legislativos dos municípios 
com menos de 10 mil habitantes e, quando analisados os municípios com 
mais de 10 mil habitantes, o índice atinge apenas 1,2%. Outro item levantado 
foi a existência de informações relacionadas à frota de veículos pertencentes 
à administração pública.

Os dados obtidos pelo TCE junto às plataformas virtuais dos municípios 
gaúchos revelaram que nas localidades com mais de 10 mil habitantes 11,3% 
dos executivos municipais possuem informação de veículos pertencentes ao 
executivo, enquanto no âmbito dos municípios com menos de 10 mil habi-
tantes, esse índice atinge a casa dos 11,2%. No plano dos sites legislativos, a 
análise demonstrou que 7,1% dos municípios com mais de 10 mil habitantes 
possuem indicação da frota de veículos vinculada ao poder legislativo; po-
rém esse índice cai para 0,6 %, quando verificada a situação no âmbito do 
poder legislativo dos municípios com menos de 10.000 habitantes.

A obtenção desses dados demonstra o caminho que vem percorrendo 
o poder público no intuito de estimular a participação social e proporcionar 
uma administração voltada à transparência pública. Esses princípios de par-
ticipação e transparência surgem coma as novas bases da moderna Admi-
nistração Pública. Afinal, a ampliação da divulgação dos resultados dos atos 
administrativos, além de contribuir para o fortalecimento da democracia, 
prestigia e desenvolve as noções de cidadania.

4. A ATUAL SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE GAÚCHO A 
PARTIR DA PESQUISA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

REALIZADA PELO TCE-RS

A partir deste momento faz-se uma análise regionalizada do quadro 
de desenvolvimento dos requisitos de acesso à informação nos municípios 
do Litoral, desenvolvendo-se a pesquisa com base nos sítios eletrônicos dos 
municípios que integram a região litorânea do norte do estado do Rio Gran-
de do Sul.

Em um primeiro momento será apresentado o quantitativo de municí-
pios, que em razão da quantidade demográfica estão obrigados a divulgarem 
informações em sítios oficiais da rede mundial de computadores conforme 
disposto no art. 8º §2º da LAI. Em seguida, será analisado o quantitativo de 
municípios que possuem portal de acesso à informação e, num terceiro mo-
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mento, a pesquisa fará uma comparação entre a evolução desses dados em 
relação ao estudo desenvolvido pelo TCE, nos quesitos referentes às informa-
ções sobre a administração de patrimonial de bens imóveis se de veículos.

Os endereços eletrônicos para pesquisa nos sítios municipais foram 
obtidos de acordo com os dados disponibilizados no sítio digital da Associa-
ção dos Municípios do Litoral Norte – AMLINORTE.

A região do Litoral Norte do Rio Grande do Sul conta com vinte e três 
municípios. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
-IBGE-, desse total, 13 (treze) municípios possuem uma projeção de mais de 
10.000 (dez mil) habitantes para 2015; situação que lhes impõe a obrigação 
de manter informações digitalizadas na rede mundial de computadores, con-
forme disposto no art. 8º § 2º da Lei 12.527/2011.

Nesse sentido, a razão de municípios obrigados a manter informações 
digitalizadas na rede mundial de computadores pode ser representada pelo 
seguinte gráfico:

De posse desses dados a pesquisa voltou-se para a análise por-
menorizada em relação a cada sítio digital dos poderes executivos e legis-
lativos de cada município. O levantamento demonstrou que do total de 23 
municípios integrantes da região norte-litorânea, 12 (doze) municípios pos-
sui tanto portais no âmbito legislativo, quanto no âmbito executivo; 07 (sete) 
municípios possuem apenas portais no âmbito do poder executivo, outros 
dois municípios possuem apenas portais do poder legislativo e apenas dois 
municípios não possuem portais de transparência nem no executivo nem no 
legislativo. Vejamos:
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A partir de então, conhecidos os sítios com portais de transparência, 
a análise dos dados regionais foi direcionada especificamente à existência 
de indicadores sobre a administração patrimonial. A investigação levou em 
consideração se nos municípios do litoral norte que mantinham portais de 
transparência, estes portais indicavam a existência de patrimônio de bens 
imóveis e de veículos; sendo que a análise se deu tanto no âmbito dos órgãos 
executivos quanto nos legislativos municipais.

Os dados obtidos revelaram que do total de 21 municípios com por-
tais, apenas 12 (doze) localidades possuem indicação de patrimônio, sendo 
que deste total 05 (cinco) possuem indicação em ambos os poderes; 04 (qua-
tro) possuem apenas em nível de executivo e 03 (três) municípios possuem 
indicação de administração patrimonial somente nos sítios legislativos.

A pesquisa também levou em consideração a indicação em cada órgão 
sobre a existência de bens imóveis e veículos sobre sua administração. Nesse 
sentido, a pesquisa constatou o seguinte levantamento:
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Diante desses dados podemos afirmar que, se comparada com o estu-
do realizado pelo TCE, a atual realidade litorânea apresenta um aumento nos 
indicadores referentes à administração patrimonial. Se no âmbito estadual 
os índices não atingiram a casa dos 10% (dez), na região litorânea os dados 
mostram que a indicação patrimonial passa a casa dos 30% (trinta) dos mu-
nicípios.

Nesse sentido, podemos afirmar que o litoral norte do Rio Grande do 
Sul encontra-se acima da média estadual quando o assunto é a transparência 
pública na gestão patrimonial, o que demonstra um amadurecimento dos 
mecanismos indutores da participação popular bem como da gestão pública 
compartilhada entre a sociedade e o Estado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A superação do modelo de Estado controlador do poder, exige invaria-
velmente a rediscussão sobre a legitimidade do exercício desse poder. É nes-
se sentido que a abertura à participação popular passa a proporcionar uma 
nova fonte de exercício do poder estatal e, ao mesmo tempo, um método efi-
caz de controle deste poder. Assim, os instrumentos de participação popular 
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passam a desempenharem um papel de legitimadores e de garantidores do 
poder estatal, fazendo com que a sociedade deixe de ser destinatária e torne-
-se originária do poder estatal.

É por essas razões que a análise da efetividade dos instrumentos de 
partição social ganha relevo e merece atenção. Portanto, a partir do estudo 
apresentado é possível concluir que há uma evolução na disponibilização 
estatal de meios que oportunizam a participação popular no gerenciamento 
administrativo. A utilização dos portais de transparência é um instrumento 
capaz de ampliar o poder social sobre os atos administrativos e a existência 
de ferramentas que disponibilizam informações à população, mostra-se uma 
forte aliada na busca por um modelo de administração participativa. 

A comparação dos dados regionais aos estaduais reforça essa ideia. O 
crescimento dos índices regionais em relação aos índices estaduais demons-
tra o comprometimento da Administração Pública em propor uma gestão 
materialmente voltada para a participação popular. O acesso aos dados de 
transparência, em especial os relativos à administração patrimonial, podem 
servir de substrato para que a comunidade dialogue com o poder público 
na busca pela maximização da qualidade de vida e das prerrogativas funda-
mentais.
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A AVALAÇÃO DOS QUESITOS “RECURSOS HUMANOS” E “PUBLICAÇÃO 
DE RESPOSTAS E PERGUNTAS MAIS FREQUENTES”: UMA PERSPECTIVA 

DA MICRORREGIÃO DE SANTA ROSA

Jardel Jose Abegg27 
Paulo Oto de Souza Bueno Fritsch28 

RESUMO

O presente trabalho pretende fazer uma análise dos quesitos “Recursos Hu-
manos” e “Publicação de Respostas e Perguntas mais Frequentes”, constantes 
na avaliação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, no ano de 2014, que buscou averiguar o efetivo cumprimento do estabe-
lecido na Lei 12.527 de 18 de Novembro de 2011, Lei de Acesso a Informação 
(LAI), e na Lei Complementar 131 de 27 de Maio de 2009, Lei da Transparência 
(LT). Com enfoque local na microrregião de Santa Rosa – RS, buscou-se rea-
lizar uma análise quantitativa, na qual observou-se o número de municípios 
que expuseram os quesitos ora abordados nos anos de 2013 a 2015, e uma 
pesquisa qualitativa, onde se avaliou a real situação dos sites das prefeituras 
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e câmaras municipais e se os mesmos apresentavam de forma eficiente os 
referidos dados ou meramente uma obediência formal.

Palavras-chave: Transparência; Recursos humanos; Acesso à Informação.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A partir da Constituição Federal de 1988, ao institucionalizar um Siste-
ma Federalista Tridimensional de governo, os municípios passaram a dispor 
de uma autonomia de administração que se refere às organizações e prerro-
gativas das cidades, os poderes executivo e legislativo destacam-se no am-
biente social local. Respectivamente, de forma resumida, um tem o papel de 
gestor da chamada “máquina pública” e o outro de criar normas locais para 
a sociedade. Porém, suas responsabilidades vão muito além destas duas in-
cumbências, pois em uma visão mais apurada, administrar e estatuir acabam 
sendo os “carros chefe” das duas casas municipais.

Apesar da citada autonomia municipal, seguir rigorosamente as legis-
lações estaduais e federais se faz indispensável. Assim sendo, após a entrada 
em vigor da Lei 12.527 de 18 de Novembro de 2011, Lei de Acesso a Informa-
ção (LAI), e da Lei Complementar 131 de 27 de Maio de 2009, Lei da Trans-
parência (LT), as quais regulam uma série de recomendações no que tange 
a disponibilização de informações, por parte dos órgãos públicos, para a so-
ciedade, de modo que os sites das prefeituras e câmaras municipais foram as 
ferramentas utilizadas para tal divulgação.

 Destarte, regulado o prazo para que os municípios se adequassem, 
desde 2013 vem sendo realizado pelo TCE – RS uma avaliação anual de quan-
to e como os municípios estão efetivando a referida legislação, no que tange 
a transparência de uma série de informações públicas.

 Em suma, se buscará avaliar de uma forma geral os resultados obti-
dos nos anos de 2013 e 2014, pelas avaliações do TCE – RS no âmbito estadu-
al e a microrregião de Santa Rosa – RS no âmbito local, visualizando de forma 
concreta a real situação dos sites executivos e legislativos municipais.

A microrregião de Santa Rosa – RS caracteriza-se por possuir localida-
des com pouca quantidade habitacional. É composta por 13 (treze) municí-
pios, 3 (três) deles possuem população acima de 10 (dez) mil habitantes e os 
outros 10 (dez) municípios abaixo deste indicador. A quantidade de 10 (dez) 
mil habitantes é usada como parâmetro, pois segundo a LAI, é considerada 
a medida divisora dos municípios que se obrigam ou não a divulgar os itens 
previstos no § 3˚ do art. 2˚ da mesma lei.
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA IMPORTANCIA DO ESTUDO 
ACERCA DOS RECURSOS HUMANOS

A tendência do mundo corporativista nos dias atuais é a valorização 
das pessoas. Historicamente, verificaram-se momentos nos quais o principal 
setor da empresa era o tecnológico, exemplificado na revolução industrial. 
Porém na atualidade percebe-se que vivemos outra realidade, onde o prin-
cipal ativo das organizações são as pessoas que fazem parte do universo das 
organizações, por meio do incentivo do capital intelectual humano. É per-
ceptível que o capital humano das organizações é o setor mais importante e, 
a partir disto, percebem-se como os administradores devem focar suas aten-
ções a este segmento interno da organização.

Inteirar-se a respeito de quem são os funcionários da administração 
pública, seus respectivos cargos e vencimentos, além de um direito do indi-
víduo, faz com que essa transparência preceituada nos últimos anos, ajude a 
trazer uma segurança social necessária para estabilizar a sociedade. 

Aliado à importância do assunto, conforme bem cita a introdução do 
Relatório de Boas Práticas de Transparência na Internet, a cultura da publi-
cidade vem sendo enaltecida no ordenamento jurídico brasileiro e, conse-
quentemente, incorporada à realidade da Administração Pública (RBPTI, 
2014, pag. 03). Através do TCE - RS, a Lei 12.527 de 18 de Novembro de 2011, 
Lei de Acesso a Informação (LAI) e a Lei Complementar 131 de 27 de Maio 
de 2009, Lei da Transparência (LT), que foram criadas para garantir o acesso 
da sociedade às informações da administração pública, fomentam a prática 
de fiscalização dos entes públicos, tanto daqueles que realizam aquilo que 
é normativamente previsto, quanto dos que não são coagidos pela referida 
legislação. 

Ao ser verificada a relevância da demonstração do quesito “Recursos 
Humanos” pela sociedade, o mesmo aparece como parte da avaliação reali-
zada por parte do TCE - RS, com o intuito de monitorar a real exposição deste 
aspecto à sociedade. Cabe ressaltar que o item ora mencionado se encon-
tra na avaliação do ano de 2014, não estando entre os quesitos apontados 
pelo TCE no ano de 2013. Verificado o leque de apontamentos do primeiro 
ano, constatou-se que o item “Estrutura Organizacional”, da análise da LAI de 
2013, era o mais próximo do atual segmento Recursos Humanos.

2.1 Recursos Humanos: as especificidades do Poder Executivo

Ao abordar de forma mais profunda o demonstrativo do quesito “Re-
cursos Humanos” do poder executivo dos municípios do Estado do Rio Gran-
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de do Sul, baseado na análise quanto ao atendimento às exigências da LAI, 
do ano de 2013, e o relatório do Prêmio Boas Práticas de Transparência na 
Internet de 2014, verificou-se a impossibilidade de uma comparação e verifi-
cação de possível evolução dos sites, justificado pela inconsistência dos itens 
avaliados nos dois anos.

A análise realizada no ano de 2013 baseou-se ao atendimento às exi-
gências do art. 8º, § 1º, inc. I da LAI, que preceitua o seguinte:

Art. 8º  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação.
I - registro das competências e estrutura organizacional, en-
dereços e telefones das respectivas unidades e horários de 
atendimento ao público.

Já no ano posterior o item foi observado de forma a dividi-lo em subi-
tens, tais como a relação dos servidores (subitem 1), indicação de cargo e/ou 
função desempenhada por cada servidor (subitem 2), indicação da remune-
ração nominal de cada servidor (subitem 3) e tabela com o padrão remune-
ratório dos cargos e funções (subitem 4).

Dos subitens avaliados, 69,6 % dos municípios com mais de 10 (mil) 
habitantes apresentaram o subitem 1, 60,1 % o subitem 2, 42,3 % o subitem 
3 e 55,4 % do total de prefeituras expuseram o subitem 4. Já o resultado ob-
tido na pesquisa dos municípios de até 10 (mil) habitantes, mostrou-se que 
52 % exibiram o subiten1, 42,6 % o subiten2, 32,2 % o subiten3 e 37,1 % das 
prefeituras gaúchas evidenciaram o subiten4.

Verifica-se uma quantidade mediana de prefeituras que seguem as re-
comendações, mesmo que as normas sejam impositivas, e o seu não cumpri-
mento é considerado transgressão disciplinar, no caso de militares, ou infra-
ção administrativa para os demais agentes públicos, concorrendo ainda em 
improbidade administrativa, segundo o art. 32, §§ 1º e 2º da LAI.

Ao trazer esta análise para um espaço local, especificamente a micror-
região de Santa Rosa - RS pode-se acompanhar a veracidade das informações 
contidas no relatório, bem como a realidade encontrada nos sites e sua forma 
de disponibilidade para a sociedade.

Apreciando o relatório, constatou-se que apesar de não se ver obriga-
do a divulgar os itens ora abordados, por possuir pouco mais de 6 (seis) mil 
habitantes, a cidade de Cândido Godói foi a única dentre as 13 (treze) cida-
des que apresentou todos os subitens avaliados, recebendo assim o “Prêmio 
Boas Práticas de Transparência na Internet”. Santa Rosa, cidade que possui 
mais de 70 (setenta) mil habitantes, apesar de possuir resultados parcialmen-
te positivos neste quesito, também fez jus ao prêmio. Outro representante 
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regional foi o município de Porto Mauá, que apresenta população inferior ao 
divisor habitacional e recebera a premiação da mesma forma.

Ao se pesquisar de maneira efetiva, realizando o acesso aos respecti-
vos sites, é importante salientar que a quase totalidade dos municípios da 
microrregião avaliados possuem o ícone do portal da transparência. Porém, 
de forma bastante evidente, essa exposição de dados não visa e tampouco 
alcança uma transparência devida para a sociedade. Observa-se que a preo-
cupação com a formalidade e não com a efetividade. 

Como exemplo de cidade que destoa desta realidade, destaca-se o já 
mencionado município de Santa Rosa, que apresenta de forma bastante efi-
ciente a relação de servidores, com seus respectivos cargos e remunerações. 
Independência e Tuparendi, por possuir número de habitantes inferior a 10 
mil pessoas, mostram pró-atividade por apresentarem listagem de cargos e 
funções, porém sem seus respectivos nomes. Em contrapartida, as outras 2 
(duas) cidades que possuem mais de 10 mil habitantes, Três de Maio e Santo 
Cristo, não apresentam seus Recursos Humanos de forma  transparente à so-
ciedade, como deveriam.
2.2 Recursos Humanos: as especificidades do Poder Legislativo

Assim como anteriormente abordado em relação ao poder executivo, 
torna-se prejudicada a comparação entre os números constatados nos anos 
de 2013 e 2014, em decorrência da não similaridade dos quesitos observados 
em ambos os anos. Da mesma forma, pode-se apontar um item da análise da 
LAI realizada em 2013 que se assemelha aos “Recursos Humanos” trazido em 
2014, que é “Estrutura organizacional”. Recita-se semelhança, pois neste so-
mente foi avaliado a exposição das respectivas mesas diretoras e vereadores. 

É relevante mencionar que considerar um município como cumpridor 
de suas atribuições no que se refere à transparência, simplesmente por expor o 
nome de sua mesa diretora e vereadores, torna a ideia de promulgar legislação 
específica e impor ao município a realização de ações para dispor à comunida-
de uma maior transparência, algo prescindível. Ter leis que positivam o assunto 
e realizar um projeto que fiscaliza e premia a sua observância, faz com que ao 
considerar o “mínimo” como suficiente, torna o anteposto incoerente. 

Partindo para o aspecto qualitativo da transparência do poder legisla-
tivo, ainda com enfoque na microrregião de Santa Rosa – RS, o quesito “Re-
cursos humanos” apresenta-se de forma assídua nos sites avaliados. Segundo 
o relatório de Boas Práticas de Transparência na Internet, o município o qual 
teve maior destaque foi Três de Maio, que possui quase 30 mil habitantes, 
aparecendo como única cidade premiada na apreciação. Também foram 
apontados por possuírem aspectos positivos em relação à apresentação de 
seu capital intelectual humano e seus cargos ou remunerações, as localida-
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des de Alecrim, Porto Lucena e Tuparendi, todos com menos de 10 (dez) mil 
habitantes. Novamente torna-se oportuno ressaltar o não aparecimento das 
câmaras municipais de Santa Rosa e Santo cristo, cidades estas que têm por 
obrigação cumprir o preceituado na LAI e Lei da Transparência.

O mero cumprimento do previsto em caráter formal, por alguns mu-
nicípios observados, pode-se traduzir na falta de interesse dos órgãos pú-
blicos do poder legislativo em adequar seus portais a fim de proporcionar 
uma real possibilidade de o indivíduo sanar suas eventuais dúvidas. Ganha 
espaço também, além da citada formalidade legal, a dificuldade de acesso e 
pesquisa encontrados em muitos portais. 

3 PUBLICAÇÕES DE RESPOSTAS E PERGUNTAS MAIS FREQUENTES PE-
LOS SÍTIOS OFICIAIS (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) DO RS

Pode-se dizer que é pacificada a ideia de que o acesso à informação 
por parte da sociedade é imprescindível para uma sociedade evoluída. No 
caso em tela, as informações referentes à administração pública municipal, 
ganham um valor ainda maior em decorrência de um crescente sentimento 
de insegurança e instabilidade no âmbito nacional quando se fala em admi-
nistração pública.

Acerca do instrumento de informação ao cidadão, a Controladoria Ge-
ral da União apresenta o seguinte posicionamento:

A existência desse serviço também se mostra vantajosa 
para a própria Administração Pública, pois com uma maior 
demanda de pedidos pela Internet, menores são os investi-
mentos necessários para o funcionamento de um SIC físico. 
Além disso, o gerenciamento dos pedidos de informação 
feitos pela Internet é facilitado, pois os dados já são orga-
nizados de forma inteligente e fornecem informações úteis 
também para o gestor público, por meio de relatórios ge-
renciais que revelam: perguntas mais frequentes, setores 
mais demandados, atendimento a prazos, recursos impe-
trados, entre outros dados (MANUAL DA LAI, 2013, p. 19).

A tendência é oferecer o caminho para que o indivíduo, enquanto ser 
social inserido em uma coletividade e dependente das ações estatais dispo-
nha de acesso livre e facilitado às informações de seu interesse. Uma ferra-
menta que materializa esta ideia esta contida no inc. VI, § 1º do art. 8º da LAI, 
e por esta razão tornou-se o quesito “Publicação de Respostas e Perguntas 
mais Frequentes” (PRPF), avaliado pelo TCE - RS entre os municípios gaúchos.
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3.1 Publicações de respostas e perguntas mais frequentes: as especifici-
dades do Poder Executivo

 avaliação realizada nas prefeituras dos municípios do RS procurou ob-
servar questões relacionadas à estrutura da unidade, ao procedimento para 
recorrer a serviços por ele prestados e às formas pelas quais é possível en-
contrar as informações mais buscadas no sítio navegado. Percebe-se que a 
PRPF fornece utilidade imediata para o indivíduo, pois sua possível duvida é 
sanada no exato momento de acesso ao link da prefeitura. 

Contudo, para que se torne um meio eficiente para o usuário do site, as 
perguntas devem ser constantemente atualizadas e as respostas aos questio-
namentos frequentemente formulados pelos cidadãos devem ser pró-ativa-
mente disponibilizadas. 

Entre os anos 2013 e 2014, percebeu-se uma pequena evolução na 
quantidade de municípios que implementaram a utilização deste artifício de 
transparência. Os índices avaliados no último ano mostraram que somente 
22,6 % das cidades acima de 10 mil habitantes, apresentavam em seus sites 
a PRPF, enquanto isso, nas localidades com até 10 mil habitantes, o número 
foi de 5,8 % do total.  

Trazendo o enfoque para o âmbito local, no Gráfico 01, é possível veri-
ficar a evolução dos municípios da microrregião de Santa Rosa – RS, nos anos 
de 2013 a 2015, seguindo as informações contidas na análise da LAI do ano 
de 2013 e do relatório de Boas Práticas de Transparência na Internet de 2014, 
juntamente com a realidade atual verificada nos respectivos portais.

Gráfico 01.
É verificada uma pequena expressividade de cidades que expõem essa 

ferramenta de publicidade. Observa-se que em 2013 nenhuma cidade da mi-
crorregião de Santa Rosa – RS apresentava o ícone PRPF em seu portal. Nos 
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anos seguintes, esse número aumentou para 15,4% em 2014 e 23,1% das pre-
feituras em 2015. Nesta porcentagem, constatou-se a ausência das cidades 
que se obrigam a realizar sua exposição, como Santo Cristo e Três de Maio.

É justo ainda, mencionar os portais das prefeituras de Alecrim e Cândi-
do Godói por apresentar de maneira bastante satisfatória o ícone ora discu-
tido, abordando, por exemplo, assuntos variados acerca dos serviços presta-
dos pelo ente público.

Assim como mencionado no relatório de Boas Práticas de Transparên-
cia na Internet de 2014, não foram considerados os municípios locais que 
expuseram PRPF apenas com respostas às perguntas mais frequentes com 
conteúdo exclusivamente relacionado à LAI e à Lei da Transparência por evi-
denciar, mais uma vez, mera formalidade na ferramenta virtual.

3.2 Publicações de respostas e perguntas mais frequentes: as especifici-
dades do Poder Legislativo

As casas legislativas municipais, configuradas como as assembleias de re-
presentantes dos cidadãos residentes nas respectivas localidades, detêm uma 
grande responsabilidade administrativa na vida da sociedade. Responsáveis, a 
titulo de exemplo, por fixar subsídios dos vereadores em cada legislatura, as de-
cisões deste ente estatal interferem diretamente no cotidiano de cada indivíduo. 
Daí se dá a importância da população ter acesso, de forma simples e rápida, às 
informações referentes à câmara municipal de vereadores de seu município.

 A análise do número de entes do legislativo que cumprem a exigência 
legal de PRPF também ocorreu nos anos de 2013 e 2014, sendo disponibilizada 
ao publico geral na análise da LAI do ano de 2013 e do relatório de Boas Práti-
cas de Transparência na Internet de 2014, ambas realizadas pelo TCE – RS.

 Entre os municípios com população de até 10 (dez) mil habitantes, a 
quantidade destes que satisfizeram o exigido na LAI subiu de 0,9% para 7,9% 
do número total de cidades existentes no RS. Já dentre os municípios acima 
desta medida populacional, o número subiu de 11,9% para 23,8%, evidencian-
do um aumento considerado pequeno diante da imposição empreendida.

No contexto microrregional de Santa Rosa – RS, de acordo com a Ta-
bela 01, é possível verificar o mínimo crescimento do número de câmaras de 
vereadores que apresentam a PRPF.

MUNICIPIOS 2013 2014 2015

ALECRIM - - -

CÂNDIDO GODÓI - - ü

INDEPENDÊNCIA - - -
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NOVO MACHADO - - -

PORTO LUCENA - - -

PORTO MAUÁ - - -

PORTO VERA CRUZ - - -

SANTA ROSA - - -

SANTO CRISTO - - -

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - - -

TRÊS DE MAIO - ü ü

TUCUNDUVA - - -

TUPARANDI - - -
Tabela 01

üCâmaras de vereadores que apresentaram PRPF em seu site.
-  Câmaras de vereadores que não apresentaram PRPF em seu  site.
Analisando a realidade dos sites das casas legislativas que possuem o 

link de PRPF, dos municípios de Candido Godói e Três de Maio, verificou-se a 
elevada qualidade das informações disponibilizadas. Ressalta-se a facilidade 
de acesso a estas perguntas e respostas e sua objetividade, pois sua elabo-
ração revela não somente cumprir aquilo estabelecido em lei, e sim a clara 
intenção de esclarecer prováveis dúvidas do cidadão. Todavia, novamente 
ressalta-se o não-aparecimento das câmaras municipais de Santa Rosa e San-
to Cristo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma série de aspectos deve ser levada em questão. O primeiro é a falta 

de penalização para os entes públicos que não cumprem com o estabelecido 
na Lei de Acesso à Informação. A transparência é um dos pilares da ordem de-
mocrática, devendo ser mais bem atendida pelos poderes e que se procurem 
mecanismos para que ela seja alcançada.

Com a presente análise do trabalho, pode-se aferir que os municípios 
com população inferior a 10 mil habitantes cumprem melhor os requisitos, 
ainda que os mesmos não tenham esta obrigação prevista na Lei de Acesso 
à Informação. Alguns dos municípios com população acima de 10 mil ha-
bitantes ainda precisam aprimorar seus portais da transparência, podendo 
os municípios menores e vizinhos servir de exemplo para aqueles que ainda 
precisam se adequar.

Diante do exposto, a realidade encontrada no âmbito local - mais pre-
cisamente na microrregião de Santa Rosa – RS - na análise quanto ao atendi-
mento às exigências da LAI, do ano de 2013, e o relatório do Prêmio Boas Prá-
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ticas de Transparência na Internet de 2014, evidencia uma falta de empenho 
de muitos municípios gaúchos, tanto do poder executivo quanto do legislati-
vo, em apresentar à sociedade, de maneira que cumpra com a transparência 
eficacial, as informações da administração pública.
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A FERRAMENTA DE PESQUISA E CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O 
CIDADÃO: IMPORTANTES MEIOS DE INTERATIVIDADE DA POPULAÇÃO 

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Douglas de Castro Boff 29

Giulia Natacha dos Santos Speroni30

RESUMO

Este artigo se destina a analisar e fazer um comparativo das avaliações re-
alizadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) com referência ao Prêmio 
Boas Práticas de Transparência na Internet. O presente trabalho busca avaliar 
os sítios dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao cumpri-
mento da legislação vigente de controle da publicidade dos órgãos públi-
cos, relacionados a ferramenta de pesquisa e a ouvidoria (fale conosco). A Lei 
12.527 de 2011 (lei de acesso a informação)  e a Lei Complementar Federal 
131 de 2009 (lei da transparência), permitem um maior controle e interativi-
dade da população em relação a gestão pública. O TCE, com o intuito de fis-
calizar os municípios do estado do RS, lançou em maio de 2014 a campanha 
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“transparência: faça essa idéia pegar”, e uma das ações contempladas pela 
campanha é o referido prêmio, que busca avaliar os municípios que realmen-
te cumprem a legislação e respeitam o principio da publicidade que rege a 
administração pública.
 
Palavras Chave: Interatividade; Ouvidoria; Acesso à Informação; Administra-
ção Pública; Município.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O acesso à informação é um importante direito fundamental para a so-
ciedade, em razão de facilitar o controle social em relação aos atos praticados 
pela administração pública, sendo a ouvidoria e as ferramentas de pesquisa 
mecanismos que está implantando-se pelos municipios do Rio Grande do 
Sul gradualmente conforme regulação de leis.

Nao há dúvidas que estes serviços são de suma importancia para os ci-
dadãos que conseguem interagir, solicitar respostas e ter maior participação 
nos governos municipais. A ferramenta de pesquisa facilita muito a navega-
ção nos sítios municipais, acelerando o acesso a area desejada pelo usuário, 
já o serviço de ouvidoria é o meio de integração entre cidadão e governo 
municipal, com esta ferramenta o usuário consegue realizar reclamações, ti-
rar dúvidas e elogiar a administração pública e a atuação por ela desempe-
nhada. 

Logo, o presente artigo realizou uma pesquisa a respeito destes ser-
viços e fez um comparativo com a avaliação dos sítios municipais realizada 
pelo TCE para premiar os municípios do RS que atendem os requisitos em 
relação ao acesso à informação.

2. O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA NO RELATÓRIO DO TCE: ALGU-
MAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA LEI COMPLEMENTAR 131/09 E DA LEI 
N. 12.527/11

 
A publicidade é importante princípio que rege o direito administrativo 

e cada vez mais vem ganhando importância no ordenamento jurídico brasi-
leiro e se incorporando a administração pública nas três esferas de governo. 
Com a Lei Complementar Federal 131 de 2009 (lei da transparência) e Lei 
Federal 12.527 de 2011 (lei de acesso a informação) que a transferência se 
tornou algo com maior aplicabilidade e controle para a população.

A Lei 12.527 de 2011 regulamenta o acesso à informação, ela tem por 
finalidade obrigar os órgãos públicos, sejam eles federais estaduais ou muni-
cipais a prestar informações que estejam relacionadas com suas atividades a 



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 87

Comissão de Assuntos MunicipaisO Princípio da Transparência na Gestão Pública Municipal - Volume 02
qualquer pessoa que queira tomar conhecimento da mesma.

A lei veio para determinar que os órgãos públicos criem centros aten-
dimento dentro de cada órgão que são os chamados SICs (Serviços de Infor-
mação ao Cidadão). Esses centros contem estrutura para orientar e atender 
qualquer público quanto ao acesso à informação de interesse coletivo, um 
bom exemplo entre tantos seria os gastos públicos ou ate mesmo a tramita-
ção de documentos. Deve também ser concedida ao cidadão a opção de so-
licitar dados pela internet, outros meios também são por cartas ou telefone, 
isso vai depender do sistema que cada órgão adotar.

 A lei também determina que as entidades públicas divulguem na 
internet, em uma linguagem que não seja rebuscada e sim clara e de fácil 
acesso, dados sobre a administração pública. Nesses dados devem constar 
no mínimo registros das competências e estrutura organizacional, endereços 
e telefones das respectivas unidades e dos horários de atendimento ao públi-
co. Devem constar também quaisquer que forem os repasses e transferências 
de recursos financeiros e informações sobre licitações, editais e resultados. 
Também são exigidos que fiquem expostos os dados gerais para o acompa-
nhamento de programas, ações, projetos e obras do governo. Essas informa-
ções devem sempre estar atualizadas. Os municípios com menos de dez mil 
habitantes não são obrigados a apresentar dados na internet, mas sempre 
que forem solicitadas informações os mesmos deverão prestar.

 Podem ser solicitadas quaisquer informações a respeito de dados 
relacionados aos órgãos públicos. É possível como, por exemplo, perguntar 
quanto foi gasto com salários de servidores com outros públicos, andamento 
de licitação, fiscalização, entre outras. Algumas informações como, por exem-
plo, informações que sejam consideradas sigilosas, ou que coloquem em 
risco a segurança nacional não poderão ser divulgadas assim como dados 
pessoais de agentes públicos ou privados. Nesses casos o órgão justificará o 
motivo para não fornecer os dados.

 O pedido de informação poderá ser atendido no momento em que 
foi solicitado pelo cidadão, nos SICs. No caso de haver necessidade de pes-
quisa o órgão tem vinte dias, prorrogáveis por mais dez para atender a de-
manda. Caso o tempo tenha se esgotado, o agente público deverá justificar o 
motivo da não prestação das informações.

 Os servidores públicos que não prestarem as informações solicitadas 
e não apresentarem justificativa poderão sofrer sanções administrativas e ate 
serem processados por improbidade.

 A Lei Complementar 131 de 2009 que regulamenta o acesso à in-
formação, veio para alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal que se refere à 
transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar que haja disponibili-
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zação em tempo real de informações detalhadas sobre a execução orçamen-
tária e financeira da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
em outras palavras para que haja maior transparência nos gastos públicos.

Conforme disposto na Lei Complementar 131 de 2009, todos os entes 
tem a obrigação de disponibilizar ao conhecimento da sociedade, sempre 
em tempo real, informações detalhadas a respeito das execuções orçamen-
tarias e financeiras em meio eletrônico de acesso ao público. Ela assegura a 
participação popular no controle orçamentário e consequentemente, criou 
os instrumentos úteis colocados à disposição do cidadão e das entidades de 
classes para tornar mais efetivo o ato de controlar o orçamento público.

Segundo a lei, caso os Estados e Municípios não disponibilizarem as 
informações nos prazos previstos, consequentemente ficam impedidos de 
receber transferências voluntárias, que seria em suma a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de auxilio ou assis-
tência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou 
os destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Contudo, enquanto a lei de transparência determina que sejam dispo-
níveis em tempo real, informações detalhadas sobre a execução orçamentá-
ria e financeira de todas as esferas do governo, a Lei de Acesso Informação 
regulariza o direito do cidadão em solicitar os documentos que tiver interes-
se sem justificar o pedido.

A sociedade tem maior participação no controle da gestão governa-
mental podendo monitorar a aplicação do dinheiro público e solicitar infor-
mações do seu interesse.

O TCE com intuito de monitorar a aplicação das referidas regras de pu-
blicidade passou a desenvolver trabalhos voltados a pesquisa dos municí-
pios que estão cumprindo as referidas normas e incentivar os municípios do 
Rio Grande do Sul a ter uma administração mais transparente.

Em maio de 2014 o TCE lançou a campanha “Transparência, faça essa 
ideia pegar”, e uma das ações dessa campanha é o “Prêmio boas praticas da 
transparência na internet” que avalia os sítios oficiais dos poderes Executivo 
e Legislativo dos municípios do RS por meio de relatório.

Com este prêmio os portais dos municípios do RS que se destacarem 
no quesito transparência, de acordo com as referidas leis são avaliados. Tam-
bém se monitora a gestão dos bens e recursos públicos erradicando a opa-
cidade.
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3. A AVALIAÇÃO DA OUVIDORIA (FALE CONOSCO) E DA FERRAMENTA DE 
PESQUISA NO RELATÓRIO DO TCE: ALGUNS APONTAMENTOS

]Um dos quesitos avaliados neste relatório é a ouvidoria dos sítios ofi-
ciais dos municípios é a “ouvidoria” ou o “fale conosco” e o outro é a ferramen-
ta de pesquisa. A ouvidoria é muito usada na comunicação entre o cidadão e 
os governos municipais, que em regra busca solucionar as questões trazidas 
pela comunidade ou até mesmo como forma de avaliação do governo.

Ferramenta de pesquisa é um programa integrante dos sítio dos muni-
cípios que permite a pesquisa por meio de palavras chaves do assunto dese-
jado de forma mais rápida pelo usuário. A ouvidoria analisada pelo TCE é um 
serviço os municípios tem em seus sítios que possibilita ao cidadão interagir 
com o governo municipal para solicitar informações de seu interesse.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, § 3° definiu que “As 
reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas 
por lei”, o que é, inicialmente, um conceito bastante relativo. Porém, A EC 19, 
de 4 de junho de 1998, define mais especificamente o § 3º, estabelecendo 
formas de participação do usuário na prestação dos serviços públicos.

 O TCE precisou estabelecer alguns critérios para avaliação dos mu-
nicípios e seus sítios, para saber se eles vem se comportando perante a apli-
cação da legislação pertinente. O critério utilizado para verificar e avaliar os 
sítios dos municípios (legislativo e executivo) quanto a suas ouvidorias foi 
o seguinte - ouvidoria como componente da transparência passiva, trata-
-se de critérios voltados para o tratamento dispensado as informações que 
não constam no sitio, sendo necessário requere-las  formalmente para obter 
acesso a elas. Esse grupo da transparência passiva caracteriza-se pela intera-
tividade entre a sociedade e a administração publica, podendo haver a divul-
gação no portal do retorno dado as demandas da população.

 De acordo com os critérios utilizados para ouvidoria não foram ava-
liados o retorno ao cidadão que interagiu no sítio e sim a possibilidade do 
Legislativo e Executivo retornarem a demanda solicitada, com o fornecimen-
to de dados solicitados na hora de utilizar a ouvidoria (exemplo o nome com-
pleto, telefone, email, endereço do cidadão que utilizou o serviço).

 Foram feitos gráficos referente ao poder executivo e legislativo para 
ilustrar os resultados:
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FONTE: Gráfico do executivo publicado no Relatório Prêmio
Boas Praticas de Transparência na Internet

FONTE: Gráfico do Legislativo publicado no Relatório Premio
Boas Praticas de Transparência na Internet.

Podemos verificar que o TCE avaliou o canal de comunicação com o 
cidadão (fale conosco, ouvidoria) de cidades com mais e menos de 10.000 
habitantes.  

Os itens correspondem ao que foi analisado nos sítios dos municípios 
avaliados.



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 91

Comissão de Assuntos MunicipaisO Princípio da Transparência na Gestão Pública Municipal - Volume 02
Item 1 - Se o sítio do executivo municipal possuí janela de 
ouvidoria.
Item 2 - Se o sítio do executivo municipal solicita as infor-
mações básicas para retornar ao cidadão que usou o serviço 
de ouvidoria.
Item 3 - Se o sítio do executivo possuí janela própria de ou-
vidoria facilitando a navegação.
Item 4 - Se o sítio do legislativo municipal possuí ouvidoria.
Item 5 - Se o sítio do legislativo municipal solicita as infor-
mações básicas para retornar ao cidadão que usou o serviço 
de ouvidoria.
Item 6 - Se o sítio do legislativo municipal possuí janela pró-
pria de ouvidoria facilitando a navegação.

Os municípios avaliados pelo TCE conforme tabela 1 que estão ou não 
atendendo os critérios citados anteriormente:

Municípios
Analisados

Avaliação do TCE em rela-
ção ao sitio do Executivo

Avaliação do TCE em rela-
ção ao sitio do Legislativo

Giruá Sim Sim

Horizontina Sim Sim

Novo Machado Sim Sim

Porto Mauá Não Não

Porto Vera Cruz Sim Sim

Porto Xavier Sim Sim

Santa Rosa Sim Sim

Santo Cristo Sim Sim

Três de Maio Sim Sim

Tucunduva Sim Sim

Tuparendi Sim Sim

Porém ao analisar os municípios avaliados pelo TCE conforme a tabela 
1 foram constatadas algumas divergências com a avaliação. Tabela 2 e 3 de-
monstram avaliação realizada e cada sítio municipal buscando verificar a real 
situação das ouvidorias analisadas.
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Municípios
Analisados

Acime de 100
Habitantes

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6

Giruá Sim Não Não Sim Não Sim

Horizontina Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Porto Xavier Sim Não Sim Sim Não Sim

Santa Rosa Sim Não Sim Sim Não Sim

Santo Cristo Sim Sim Não Sim Sim Sim

Três de Maio Sim Não Sim Sim Não Sim

Municípios
Analisados
Até10.000
Habitantes

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6

Novo Machado Sim Não Sim Não Não Não

Porto Mauá Não Não Não Sim Não Não

Porto Ver Cruz Sim Sim Não Sim Não Não

Tucunduva Sim Sim Não Sim Não Não

Tuparendi Sim Não Sim Sim Não Sim

Já na ferramenta de pesquisa, o TCE ao estabelecer seus critérios de 
para avaliar os municípios do RS utilizando-se das informações a respeito dos 
sítios dos municípios, a ferramenta de pesquisa entrou no quesito facilitado-
res do acesso à informação: os critérios incluídos neste grupo buscam avaliar 
a existência de procedimentos que auxiliem na localização das informações 
pesquisadas.

A avaliação a respeito de ferramenta de pesquisa foi direcionada a sete 
grupos de municípios do Rio Grande do Sul, os quais foram classificados por 
mesorregião, de forma que foram escolhidos por amostragem populacional 
na razão de cinco cidades por mesorregião, sendo apenas escolhidos os mu-
nicípios com maior número de habitantes de cada mesorregião, sendo que 
essa avaliação tem por objetivo avaliar o cumprimento do artigo 8º, § 3º, I, 
da Lei Federal n° 12.527/2011, a análise será desenvolvida de forma qualita-
tiva, visando observar dentro da presente amostragem quais municípios e 
mesorregiões que possuem dentro do site oficial do município a ferramenta 
de pesquisa em funcionamento. Sendo assim a classificação por mesorregião 
ficou da seguinte forma:
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Centro Ocidental: Santa Maria, Santiago, São Sepé, Tupanciretã e Júlio de Castilhos.
Com base na metodologia utilizada e com base na avaliação do pre-

sente gráfico, podemos observar que o presente gráfico apresenta indices 
satisfatórios.

Centro Oriental: Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Lajeado,
Venâncio Aires e Rio Pardo.

Com base na metodologia utilizada e com base na avaliação do pre-
sente gráfico, podemos observar que o presente gráfico apresenta um ótimo 
indice de satisfação.
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Metropolitana: Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Viamão e Novo Hamburgo.

Com base na metodologia utilizada e com base na avaliação do presente 
gráfico, podemos observar que o presente gráfico apresenta indices satisfatórios.

Nordeste: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Vacaria e Garibaldi

Com base na metodologia utilizada e com base na avaliação do pre-
sente gráfico, podemos observar que o presente gráfico apresenta indices 
satisfatórios.
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Noroeste: Passo Fundo, Erechim, Ijuí, Santo Ângelo e Santa Rosa.

Com base na metodologia utilizada e com base na avaliação do pre-
sente gráfico, podemos observar que o presente gráfico apresenta um ótimo 
indice de satisfação.

Sudoeste: Uruguaiana, Bagé, Santana do Livramento, Alegrete e São Borja.

Com base na metodologia utilizada e com base na avaliação do pre-
sente gráfico, podemos observar que o presente gráfico apresenta um indice 
elevado de desconformidade.
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Avaliação geral por mesorregiões.

Com base na metodologia utilizada na avaliação geral do presente gráfi-
co que compara todas as mesoregiões podemos observar que o presente grá-
fico apresenta de modo geral indices satisfatórios com exceção da mesoregião 
do sudoeste que apresenta um grau de desconformidade mais elevado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alguns pontos importantes que podem ser citados nessa avaliação é 
que o município Novo Machados teve seu legislativo aprovado nos quesitos 
do TCE e não possuía ouvidoria. A maioria dos municípios avaliados, tanto 
no executivo como no legislativo, em seus sítios oficiais, não pediam dados 
completos do cidadão em sua ouvidoria.

Alguns sítios não possuíam janela própria, tendo o link ouvidoria em 
um menu com letras pequenas, dificultando a localização pelo usuário. Tam-
bém no município de Santa Rosa foi verificado que no executivo havia uma 
página no entre a janela da ouvidoria e a sua efetiva localização deixando o 
usuário confuso. Demonstrando uma certa falha ao verificar sítios dos muni-
cípios por parte do TCE.

Após a análise dos gráficos das respectivas mesorregiões conforme 
metodologia apresentada na presente pesquisa, concluímos que a grande 
maioria das mesorregiões apresenta índices satisfatórios, apenas a mesorre-
gião do Sudoeste apresenta um grau de desconformidade maior. As informa-
ções de funcionamento das ferramentas de pesquisa foram todas avaliadas 
no dia 04 de Julho de 2015.

Concluiu-se, assim, que os portais da transparência da região vêm se 
aprimorando, entretanto, ainda se encontram algumas dificuldades no aces-
so a informações e no manuseio dos sítios oficiais.


