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RESUMO 

 
Este estudo versou sobre o controle social e o papel do cidadão frente  as leis da 
transparência e do acesso à informação na administração pública municipal. 
Constitucionalmente, o princípio da publicidade é de cumprimento obrigatório a 
todos os entes públicos da federação, no entanto, foi necessária a edição da Lei de 
Responsabilidade Fiscal no ano 2000 para apresentar um novo princípio: o da 
transparência, que precisou de outra lei em 2009 a Lei da Transparência para que 
fossem finalmente cumpridos os ditames dos princípios. Porém, não antes de ser 
regulamentada através de decreto e portaria que mais se parecem com manuais, 
mas que de outra forma a lei da transparência não teria aplicabilidade.  Ancorando 
as leis anteriores, em 2011 é sancionada a Lei de Acesso à Informação, que entrou 
em vigor 180 dias após a publicação, logo, em maio de 2012, para que os entes 
públicos adaptassem seus sistemas de informação e sites as novas leis,  
disponibilizando, em tempo real, as informações sobre as contas públicas e o 
fornecimento de informações solicitadas ou não pelo cidadão, que nesse processo 
representa o controle social. Registra-se um momento histórico onde o 
desenvolvimento tecnológico de comunicação torna completamente possível a 
fiscalização das ações de governo pelos cidadãos. Utilizou-se o método analítico 
descritivo mesclando a pesquisa bibliográfica e documental. Objetiva compreender e 
demonstrar o percentual de cumprimento das leis pelos governos municipais, 
comparando pesquisas realizadas pelo TCE – RS nos anos de 2013 e 2015. Ainda 
objetiva analisar se os cidadãos com o empoderamento que lhes foi conferido estão 
acessando e buscando informações de gestão em suas cidades e principalmente se 
com essa prática contribuindo à causa da boa gestão dos recursos públicos. Os 
cidadãos são agentes transformadores conforme dados apresentados pela entidade 
Observatório Social da cidade de Erechim – RS. 
 
 
Palavras-Chave: Lei de Acesso à Informação; Publicidade; Transparência. 
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ABSTRACT 

 
This study focused on the social control and the role of the citizen facing the laws of 
transparency and access to municipal public administration´s information. 
Constitutionally, the principle of publicity is mandatory for all public bodies of the 
federation, however, it was necessary to issue the Fiscal Responsibility Law in the 
2000 to present a new principle: about transparency, that required another law in 
2009 the Transparency Law so that the dictates of the principles were finally fulfilled. 
But, not before being regulated by decree and ordinance that most resemble 
manuals, but that otherwise the law of transparency would not have applicability. 
Anchoring the previous laws, in 2011, the Law about Access to Information was 
enacted, which came into force 180 days after its publication, in May 2012, so that 
public entities could adapt their information systems and sites to new laws, making 
available , In real time, information on public accounts and the provision of 
information requested or not by the citizen, who in this process represents social 
control. There is a historical moment where the technological development of 
communication makes it completely possible to supervise government actions by 
citizens. The descriptive analytical method was used to merge bibliographical and 
documentary research. It aims to understand and demonstrate the percentage of 
compliance with the laws by the municipal governments, comparing research 
conducted by the TCE - RS in the years of 2013 and 2015. It also aims to analyze if 
the citizens with the empowerment conferred upon them are accessing and seeking 
management information in their Cities and especially if this practice contributes to 
the cause of good management of public resources. Citizens are transforming agents 
according to data presented by the Social Observatory of the city of Erechim - RS. 
 
 
Key Words: Law of Access to Information; Advertising; Transparency. 
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INTRODUÇÃO 

 

No sistema jurídico brasileiro, a publicidade é um dos princípios da 

administração pública, que determina às entidades que compõe a administração 

pública a prestar contas do uso dos recursos públicos e também respeitar os demais 

princípios constitucionais. Dentro desse contexto surge a transparência, como 

princípio da Gestão Fiscal, na administração pública com a edição da lei 

complementar N. 101/2000, e posterior regulamentação de seu artigo 48 pela Lei 

complementar N.139/2009. Em 2012 entra em vigor a lei N.12.527/2011 a lei de 

Acesso a Informação, com a finalidade de regulamentar o acesso à informação, 

previsto no art 5º, XXXIII, no Art. 37, §3º, II, e no Art. 216, §2º da Constituição da 

República de 1988, que tratam respectivamente de um direito e garantia 

fundamental, de natureza individual e coletiva. Ainda é preciso aprofundar o estudo 

para entender a obrigatoriedade e abrangência dos princípios da publicidade, da 

transparência e do acesso à informação na administração pública brasileira.  A 

publicidade é princípio constitucional que consiste em divulgar oficialmente as ações 

governamentais. A compreensão dos dados e das informações pelos usuários é 

uma condição indispensável, para que se efetive a transparência e o controle social. 

Além da edição e vigência das leis supracitadas, foram necessários alguns 

decretos de regulamentação para que efetivamente a administração pública pudesse 

dar cumprimento ao prescrito. Foi com a regulamentação do artigo 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal a  que a Internet se tornou uma excelente ferramenta para 

a divulgação das contas públicas. Momento em que os gestores públicos tem o 

dever de instituir políticas de gestão responsável e que favoreçam o exercício da 

cidadania pela população. Portanto, a compreensão dos dados e das informações 

pelos usuários é uma condição indispensável, pois efetivamente promovem cada 

vez mais a publicidade das contas públicas, consequentemente aumenta o controle 

das ações dos entes públicos, amplia-se o controle social diante do avanço 

tecnológico. 

É preciso avaliar as vantagens  da participação do cidadão como agente de 

mudanças frente a publicidade, a transparência e o acesso as informações. Análise 

também realizada pelos Tribunais de Contas, que finalmente contam com os 

cidadãos, que estão mais próximos dos fatos e através de denúncias, ao verificar 
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dados publicados em desacordo com a realidade. Para dar suporte ao controle 

social e fiscalizar o cumprimento das leis o TCE - RS realizou pesquisas nos anos de 

2013 e 2015, junto aos órgãos públicos municipais, e instituiu programa de 

premiação aos governos que melhor cumpriram as leis, conforme dados 

apresentados no presente trabalho. 

A participação do cidadão recebe o nome de controle social, ou seja, é a 

participação do cidadão, da população na gestão pública, na fiscalização, no 

monitoramento e no acompanhamento das mais diversas ações da administração 

pública, o trato com a coisa pública. É um inovador mecanismo de expressão da 

democracia, da cidadania e participação popular, tanto nas decisões como 

aproximando as decisões do Estado das necessidades e realidade do cotidiano dos 

cidadãos e se constitui em mecanismo de combate à corrupção e de fortalecimento 

da gestão fiscal. Um bom exemplo de controle social tem sido desenvolvido pela 

entidade denominada Observatório Social do Brasil, pessoa jurídica, em forma de 

associação, presente em vários Estados Brasileiros. “É um espaço para o exercício 

da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número 

possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir 

para a melhoria da gestão pública. Cada Observatório Social é integrado por 

cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em 

favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos.”1 

Um bom exemplo a ser citado e seguido, que já apresenta excelentes 

resultados no controle com os gastos públicos é o Observatório Social da cidade de 

Erechim, no Rio Grande do Sul. 

Essa é uma das formas organizadas de contribuir com a melhoria nos gastos 

públicos, existem outras formas e algumas delas ancoradas pela Controladoria Geral 

da União – CGU (2013), atual Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria Geral da União. A internet tem sem duvidas sido a mola propulsora do 

Controle Social, eis que tendo as informações disponibilizadas em tempo real, fica 

fácil o controle “in loco”, cada um na sua cidade, aos poucos os cidadãos se firmam 

com verdadeiros agentes de transformação das gestões públicas no Brasil. 

                                                           
1  Disponível em: <http://osbrasil.org.br/o-que-e-um-observatorio-social-os> Acesso em 12 out. 

de 2016. 

http://osbrasil.org.br/o-que-e-um-observatorio-social-os


14 

 

2 A PUBLICIDADE E A TRANSPARÊNCIA NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

2.1 A publicidade na legislação brasileira 

 

A publicidade é princípio constitucional que foi inserido na Carta Magna de 

1988. Nas constituições anteriores a 1988 não há referência à publicidade dos atos 

administrativos, e, na doutrina, pouco se aborda a respeito. 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: [...]. 
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores público 
(BRASIL, 1988). 

 

Segundo Moraes (2003) “por ausência de previsão constitucional anterior, que 

regulamentasse a publicidade da atuação do Poder Público, tornou-se generalizada 

a prática de grandiosas e complexas promoções pessoais de autoridades 

componentes da autoridade pública, em especial, dos próprios chefes do Poder 

Executivo, nas três esferas da Federação, realizadas às custas do erário público”. 

Assevera o mesmo autor que tais hipóteses, atualmente, estão 

expressamente vedadas pela Constituição Federal, que determina que a publicidade 

dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 

caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos (CF, art. 37, § 1.°). 

Ainda no entendimento de Moraes (2003): 

 
O legislador constituinte, ao definir a presente regra, visou a finalidade 
moralizadora, vedando o desgaste e o uso de dinheiro público em 
propagandas conducentes à promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos, seja por meio da menção de nomes, seja por meio de 
símbolos ou imagens que possam de qualquer forma estabelecer alguma 
conexão pessoal entre estes e o próprio objeto divulgado. E o móvel para 
esta determinação constitucional foi a exorbitância de verbas públicas 
gastas com publicidade indevida (MORAES, 2003, p.342). 
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Segundo Justen Filho (2010) o princípio da publicidade significa vedação a 

atividades ou atos sigilosos [...]. O exercício do poder deve ser acessível ao 

conhecimento de toda a comunidade e, especialmente, daqueles que serão afetados 

pelo ato decisório. “A publicidade se afirma como instrumento de transparência e 

verificação de lisura dos atos praticados [...]” (JUSTEN FILHO, 2010a, p. 315-316). 

Mendes (2012) comenta o art. 37, § 1.°, da Constituição Federal nos 

seguintes termos:  o dispositivo em exame tem por objetivo coibir a prática das mais 

comuns nas administrações brasileiras, a dos governantes e administradores 

especialmente o chefe do poder executivo, valerem-se dos dinheiros públicos para, 

a pretexto de divulgar ou simplesmente identificar obras e realizações 

governamentais, que nada mais são do que o cumprimento das obrigações 

administrativas, fazerem publicidade de seus nomes, e de seus partidos, com vistas 

a futuras eleições. 

Antigamente, o expediente consistia, tão-somente, em apor, na placa de aviso 

de realização de serviços, a menção a `Obra do Governo...' Hoje em dia, com os 

meios sofisticados de publicidade, de marketing, de merchandising, de uso dos 

mídia eletrônicos, de comunicação de `massa', os gastos são colossais com a 

propaganda oficial. Diante do texto constitucional vigente, as formas são mais sutis, 

sem menção a nomes, mas constituindo, caracterizadamente, a promoção pessoal 

vedada pela CF. Tudo isso, é óbvio, constitucionalmente está vedado, ainda que 

assuma a feição de fraude à lei. Expediente igualmente utilizado consiste na 

propaganda através do Diário Oficial, inclusive de suplementos ao mesmo (JUSTEN 

FILHO, 2010) 

A publicidade consiste em divulgar oficialmente os atos de gestão da 

administração pública, assim permite que os cidadãos e órgãos de controle tenham 

acesso a esses atos, podendo então fiscalizar. Para que haja transparência, o 

princípio da gestão fiscal responsável, pressupõe a publicidade e a compreensão 

das informações. 

O artigo 5º, inciso XXXIII, da CF/88, prevê o direito às informações: “todos 

têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 

de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 

da sociedade e do Estado” (MORAES, 2003. p.342). 
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Na segunda parte do artigo 5º, inciso XXXIII, da CF/88, complementado pelo 

inciso LX do artigo 5ª da CF/88, são apresentadas exceções ao dever de 

informações: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem” (Iden). 

Mello (2009) e taxativo no que tange à hierarquia de princípios constitucionais, 

quando afirma: 

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. 
A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo um sistema de comando. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme o escalão 
do princípio atingido, porque representam insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a 
seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isso porque, com 
ofendê-lo, abatem-se as vigas que sustêm e alui-se toda a estrutura nelas 
esforçada (MELLO, 2009, p.35). 

 

 

2.2 A transparência na administração pública brasileira 

 

A transparência é considerada um princípio de gestão fiscal, introduzido pela 

Lei Complementar N. 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como 

finalidade, dentre outras, disponibilizar ao público acesso a informações relativas às 

atividades financeiras dos entes públicos e estabelecer, de forma clara e 

previamente estabelecida, os procedimentos necessários à divulgação dessas 

informações. O cumprimento da transparência foi reforçado no âmbito estatal 

brasileiro. A lei de responsabilidade fiscal dedicou um capítulo sobre o tema, com o 

titulo “Da Transparência, Controle e Fiscalização” (artigos 48 a 59), tratando da 

Transparência da Gestão Fiscal, nos artigos 48 e 49. 

Entende o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (2007) que o 

princípio da transparência é mais amplo que o da publicidade, pois a mera 

divulgação sem tornar o conteúdo compreensível para a sociedade não é 

transparência, como também não o é a informação compreensível sem a necessária 

divulgação (NETO, et al. 2007). 

Uma determinação importante da “Lei da Transparência” é a disponibilização na 

Internet, no que se refere às despesas, de todos os atos praticados pelas unidades 

gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com 
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a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 

processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica 

beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 

realizado; e, quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (BRASIL, 2000). 

Por exigência de lei cabe aos gestores públicos  as publicações de relatórios, 

disponibilizados em tempo real, com informações detalhadas sobre a execução 

orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Tais informações devem traduzir, com clareza de entendimento, as 

técnicas utilizadas na formulação dos demonstrativos e, também, proporcionarem 

maior transparência no sentido de proteger o patrimônio público contra os atos de 

corrupção e improbidade administrativa (Iden). 

A publicidade das informações exigida na lei supracitada permite a inserção 

do cidadão na gestão pública de forma participativa, pois a presença desse, que é o 

verdadeiro detentor do patrimônio público, tem a função maior de fiscalizar e 

minimizar as situações que podem causar fraudes e danos aos bens públicos 

(Ibiden). 

 

2.2.1 Ações planejadas e transparentes 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece no caput do art. 1º, o objetivo da 

gestão fiscal, ou seja,  “estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal”, conforme segue: 

 

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo 
II do Título VI da Constituição. 
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar (grifo da autora) (BRASIL, 2010). 

 

As ações planejadas e transparentes também estão descritas do artigo 4º até 

o 10 e no Art.48, este regulamentado pela Lei complementar Nº131/2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#arttitulovicapituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#arttitulovicapituloii
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Ações planejadas são as que cumprem os objetivos aqui citados, e, os já 

adotados pela Constituição Federal, quais sejam: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

Leciona Nascimento (2006) sobre a ação transparente: “a transparência será 

alcançada por meio do conhecimento e da participação da sociedade, assim como 

na ampla publicidade que deve cercar todos os atos e fatos ligados à arrecadação 

de receita e à realização de despesas pelo Poder Público”. 

A transparência como principio da gestão fiscal, aparece inicialmente na Lei 

de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, o qual foi regulamentado pela Lei 

Complementar 131/2009, a “Lei da Transparência”: 

 

CAPÍTULO IX 
 
DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
 

Seção I 
Da Transparência da Gestão Fiscal 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 
os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante 
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também 
mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 
131, de 2009). 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, 
que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder 
Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 
Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 
48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou 
jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 
decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a 
disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 
licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art2
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II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 
unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários 
(LEI COMPLEMENTAR nº 131, de 2009). 
 

 

2.3 A importância dos princípios da publicidade e da transparência 

no cenário do controle social 

 

A mola mestra da Lei da Transparência é o controle social. 

Afirma o jurista do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, que nem por 

isso o poder “sai das mãos do Estado e vai para as mãos do particular”, e que 

“realmente, ao exercitar a faculdade de controle, a pessoa privada apenas peticiona 

ao Poder Público, encaminhando-lhe uma representação, uma reclamação, uma 

requisição de certidão, uma denúncia, enfim, como nesta hipótese: ‘Qualquer 

cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 

lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 

União’2, conforme §2º, do art. 74, da CF/88”. 

De acordo com a visão de Ribas (2011) uma das principais formas do controle 

social da transparência fiscal, sem dúvidas, se materializa na faculdade de 

representar diretamente (art. 73-A da LRF) aos Tribunais de Contas e Ministérios 

Públicos Estaduais acerca do descumprimento das disposições próprias da Lei 

Complementar nº 131/2009. Essas denúncias não se restringiriam apenas à 

observância dos requisitos formais da lei, tais como, a ausência de detalhamento de 

despesa, ausência de informações acerca de um determinado procedimento 

licitatório, etc. Mas também no exame de mérito das informações disponibilizadas, 

representar ao órgão competente à vista da constatação de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, tais como, realização de despesas desprovidas de caráter público, 

descumprimento de dispositivo da Lei de Licitações (ex.: dispensa irregular de 

licitação), e até pela não inclusão de uma determinada informação (ex.: relativa a 

contratação de serviços) no website. 

Ribas (2011) ainda lembra que, segundo a Lei nº 8.429/1992, constitui crime 

de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

                                                           
2  Distinção entre “controle social do poder” e “participação popular”. Disponível em: R. Técn. 

dos Trib. de Contas - RTTC, Belo Horizonte, ano 2, n. 1, p. 157-188, set. 2011 . Acesso em 22 de 

nov. 2016.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art2
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pública a negativa de publicidade a atos oficiais, ensejando o manejo da Ação Civil 

Pública pelo Ministério Público Estadual. Logo, caso seja comprovada a má-fé do 

Administrador em esconder informações que, segundo a Lei da Transparência, 

deveriam ser disponibilizadas, sem dúvidas é cabível a referida actio. 

Um dos maiores fatores de limitação ao controle social é a complexidade das 

informações financeiras à disposição da sociedade. O cidadão comum simplesmente 

não detém os conhecimentos técnicos necessários, às vezes nem os básicos, para a 

compreensão de dados e expressões contábeis. O equacionamento desses fatores 

— apresentar as informações de forma compreensível a todos — é um desafio. O 

“apoderamento” (empowerment) da cidadania fruto da transparência tem como 

corolário a responsabilidade social do cidadão (Iden). 

A Lei Complementar nº 131/2009 é um exemplo disso. Trata-se de uma 

responsabilidade social individual, e não das grandes empresas e do governo em 

geral, a exemplo do que ocorre com a sustentabilidade, cada um tem uma parcela 

de responsabilidade. Isso quer dizer que, ao ser conferido esse poder da informação 

ao cidadão, e o poder de representar aos Tribunais de Contas e Ministério Público, 

estes não devem ser utilizados na busca de interesses particulares ou partidaristas, 

bem como, denuncismo e outras questiúnculas menores travestidas de legítimo 

animus sindicandi. 

É com a publicidade das informações descrita na lei da transparência, que o 

cidadão é inserido na gestão pública, de forma participativa, eis que como detentor 

do patrimônio público, tem a função maior de fiscalizar e minimizar as situações que 

podem causar fraudes e danos aos bens públicos. 

Conforme leciona Mendes (2012) “O princípio da transparência ou da clareza 

foi estabelecido pela Constituição de 1988 como pedra de toque do Direito 

Financeiro. Poderia ser considerado mesmo um princípio constitucional vinculado à 

ideia de segurança orçamentária”. 

A ideia de transparência tem como função fornecer informações sobre as finanças 

públicas, as quais servem de subsídio para um debate, além de permitir maior 

fiscalização pelos órgãos competentes como da própria sociedade. E, acrescenta: “a 

busca pela transparência é também a busca pela legitimidade.” (MENDES, 2012, 

P.178). 

Ceneviva e Farah (2006) afirmam que os mecanismos de controle e 

fiscalização são condicionados pela transparência e pela visibilidade das ações do 
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poder público. Sem transparência, fidedignidade e clareza das informações não há 

como cidadãos apropriarem-se dos dados das avaliações para cobrarem dos 

agentes públicos. 
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3 A TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO DE 

DADOS PÚBLICOS 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

A transparência passa a compor o cenário jurídico brasileiro no ano 2000, 

com a publicação e entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, após 

muitos anos de reclamações da falta de clareza nas práticas de gestão pública. Mas, 

foi apenas em 2009 com a entrada em vigor da Lei Complementar 131/2009, que 

regulamentou o artigo 48 da LRF, a qual determina, entre outros elementos 

importantes, a disponibilização na Internet, no que toca às despesas, de todos os 

atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no 

momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 

número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, 

à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 

procedimento licitatório realizado; e, quanto à receita: o lançamento e o recebimento 

de toda a receita  das unidades gestoras, inclusive referente a recursos 

extraordinários (BRASIL, 2010). 

Conforme Mendes (2012), isso leva a crer que o amadurecimento da 

sociedade e a emergência de uma cidadania mais ativa faz surgir em seu seio, de 

modo natural, o conceito de accountability. À medida que se vão densificando as 

relações de cidadania, faz-se necessário o conceito de accountability, até que se 

torne algo corriqueiro tanto para a burocracia como para os cidadãos. 

Segundo Ribas (2011) a palavra transparência, de acordo com os léxicos que 

a vinculam aos princípios óticos, define a propriedade do que permite a passagem 

da luz e, em consequência, a passagem da visão. É o que permite, do ângulo do 

controle público (e do público), que se olhe a intimidade da administração pública 

sem obstáculo ou opacidade. Segundo o Código de Boas Práticas e Transparência 

das Políticas Financeiras do Fundo Monetário Internacional “a transparência se 

refere a um ambiente no qual os objetivos da política, o quadro político, institucional 

e econômico, as decisões políticas e as suas razões, informações e dados relativos 

às políticas financeiras e os termos contábeis das agências (financeiras) são 

oferecidos ao público de maneira tempestiva, compreensiva e acessível.” 
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Acrescenta Mendes (2012) que o acesso às informações governamentais que 

proporciona o princípio da transparência fortalece a democracia; do mesmo modo, o 

fortalecimento desta estimula um maior acesso àquelas informações (RIBAS, 2011, 

p.157). 

Vieira (2011), em seu artigo cita que conforme o Manual de Transparência Fiscal do 

FMI, o conceito de transparência fiscal: “ [...] implica o acesso imediato a 

informações confiáveis, abrangentes, tempestivas, compreensíveis sobre as 

atividades do governo, para que o eleitorado e os mercados financeiros avaliem com 

precisão a situação financeira do governo e os custos e benefícios efetivos de suas 

atividades [...] (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL, 2007, p. 139, grifo da 

autora). 

 

 

3.2 Os tribunais de contas e sua atuação no cumprimento das leis 

da transparência e de acesso à informação 

 

A exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que entrou em vigor no ano 2000, a 

Lei da Transparência e Lei de Acesso à Informação, vão gradativamente sendo 

implantadas e cumpridas pelos entes públicos sob a fiscalização e incentivo dos 

Tribunais de Contas dos Estados e quando foro caso dos Tribunais de Contas 

Municipais. Conforme observado no item anterior, ficou demonstrado que o Tribunal 

de Contas do Estado do Rio Grande do Sul realizou pesquisas, como forma de 

fiscalizar, orientar e premiar as boas práticas em relação ao cumprimento das 

referidas leis. Apresenta-se a seguir 

 

 

3.2.1 Análise das pesquisas realizadas pelo tribunal de contas do 

estado do rs sobre o percentual de cumprimento dos principais 

preceitos das leis da transparência e de acesso às informações. 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul realizou pesquisa em 

todos os municípios do Rio Grande do Sul, nos anos de 2013 e 2015 pela extensão 

do resultado, limitam-se os dados aos 32 municípios da região da Associação dos 
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municípios do Alto Uruguai – AMAU.3 A análise foi quanto aos Atendimentos às 

Exigências da Lei Complementar N131/2009 e da Lei de Acesso à Informação 

N12.257/11, realizados nos sites dos Executivos municipais. 

No ano de 2015 o TCE – RS além de realizar a pesquisa sobre as referidas 

leis realizou a segunda edição do Prêmio Boas Práticas de Transparência na 

Internet. 

Trata-se de uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul (TCE-RS, 2016) que tem por objetivo reconhecer os esforços dos Executivos e 

dos Legislativos Municipais no que diz respeito à transparência, de acordo com os 

resultados de uma avaliação de seus portais institucionais.  Foram analisados 22 

critérios, num total de 88 subitens de controle, por meio dos quais foi verificado o 

atendimento dos entes públicos aos preceitos da Lei de Acesso à Informação (Lei 

Federal nº 12.527/2011) e da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente na 

parte em que foi alterada pela Lei de Transparência da Gestão Fiscal (Leis 

Complementares Federais N101/2000 e N. 131/2009, respectivamente). 

O Tribunal de Contas gaúcho demonstra sua atividade proativa com essa 

iniciativa, eis que é uma instituição preocupada com resultados eficazes e efetivos, 

bem assim com os anseios da sociedade. Com essa prática fica demonstrada a 

função social do TCE-RS, que ultrapassa o controle formal das contas públicas. Isso 

porque a transparência implica necessariamente maior oportunidade de controle, 

seja pelo próprio Poder, órgão, ou entidade, seja pelas instituições que têm essa 

missão institucional (como o Tribunal de Contas), ou, ainda, pela sociedade. 

Além disso, qualifica a prestação de serviços públicos, na medida em que 

facilita o acesso a eles. Assim, praticando ele próprio a transparência e sem 

descuidar de suas atribuições fiscalizatórias mais tradicionais, o Tribunal lançou mão 

de ações alternativas, e, com elas, tem contribuído de forma mais concreta para a 

melhoria da gestão pública, da governança e, consequentemente, dos serviços que 

são prestados à população gaúcha. 

A análise, pontuação e notas nessa pesquisa foi apresentada em um único 

resultado como será apresentado a seguir. 

                                                           
3  Extraído do Portal TCE RS (2016).   
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Na pesquisa de 2013 o TCE/RS analisou separadamente o atendimento a 

cada uma das leis e os itens de pesquisa foram mais gerais, apresentando-se o 

seguinte resultado: 

 

A) ANÁLISE LEI DA TRANSPARÊNCIA 2013: 

 
 
Gráfico 1 –  Análise da Lei de Transparência por municípios 

 
Fonte: Autor 

 

Quanto ao cumprimento da Lei, os percentuais obtidos foram: 

a) Quanto ao percentual de municípios que atendem 100% (cem por cento) das 

exigências da Lei da Transparência, são 27 dos 32, ou seja, 85% (oitenta e 

cinco por cento) dos municípios do Norte do Estado do Rio Grande do Sul 

cumprem a lei e lhes foi atribuída nota 9 (nove); 

b) Apenas 15% (quinze por cento) não atende integralmente aos preceitos e 

destes, três atendem 89% (oitenta e nove por cento), e receberam nota 8; 

c) Um atende 11% (onze por cento), ou seja, apenas criou a página da 

transparência, mas sem os requisitos exigidos, e lhes foi atribuída nota 1; 

d) Um deles não atende a nenhum dos requisitos legais. 

Depreende-se que em 2013 apesar de recente a obrigatoriedade da 

publicação em tempo real dos dados para os municípios com menos de 50 mil 
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habitantes, que é a realidade de 31 dos 32 dos municípios da região do Alto Uruguai 

Gaúcho, o atendimento é levado a sério pelos administradores, e acredita-se que a 

pontuação 9 e não 10, se deve a motivação para aperfeiçoamento dos sistemas 

disponibilizados na internet. 

 

B) ANÁLISE DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES  2013 

 

Gráfico 2 – Análise da Lei de Acesso à informações (2013) 

 

Fonte: Autor 

 

Quanto ao cumprimento da Lei, os percentuais obtidos foram: 

a) De 0% a 30% - seis municípios, sendo que destes um deles tem 0% de 

atendimento a lei; 

b) De 31% a 50% - onze municípios, destes, apenas dois com menos de 40%; 

c) De 51% a 70% - catorze municípios, ou seja, a grande maioria; 

d) De 71% a 100% - um município, o qual tem 87% de cumprimento da lei. 

Diante dos dados apresentados, observa-se que os quesitos mais atendidos 

são os dados de contatos e informações sobre os órgãos públicos, que também se 

encontram disponíveis nos sites comuns, no entanto, de cumprimento obrigatório da 

LAI. Quando parte-se para a análise dos quesitos menos cumpridos depara-se com 
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matérias de maior complexidade e que podem ser solucionados em curto prazo, pois 

são informações existentes nos órgãos da administração pública, o que falta é 

sistematização. 

 

C) ANÁLISE DA LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E LEI DA 

TRANSPARÊNCIA PESQUISA DE 2015 4 

 

Na pesquisa do TCE-RS os critérios de avaliação, não se limitaram a exigir o 

cumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos pelas já citadas leis. O Tribunal 

de Contas procura identificar quais informações à sociedade mais procura quando 

acessa o portal do Executivo de seu Município. A resposta é “serviços públicos”. 

Diante desses dados o TCE-RS estimulou a disponibilização desses itens, 

embora mesmo não havendo exigência legal explícita nesse sentido. Outra novidade 

foi que o TCE fomentou a publicação de dados em seção específica sobre o 

patrimônio do ente, seus recursos humanos – inclusive com a publicação da 

remuneração nominal dos servidores – e diárias. Com isso, o Tribunal estimula o 

controle social em relação a questões onde possam ocorrer irregularidades na 

gestão dos de recursos públicos e onde a participação do cidadão pode fazer grande 

diferença. 

Além disso, o TCE-RS preocupou-se com a forma de disponibilização dos 

informes, exigiu também a disponibilização de filtros ou ferramentas de pesquisas 

para os dados mais densos, como informações sobre licitações, receitas, despesas, 

transferências etc. Para esse mesmo grupo de informações, foi ainda conferida 

maior pontuação para os entes que viabilizassem a extração de relatório em 

formatos editáveis, permitindo que cidadãos com algum conhecimento técnico 

pudessem realizar análises mais sofisticadas, comparando, por exemplo, despesas 

e receitas de diversos Municípios de porte semelhante. 

São todas medidas que buscam efetivamente ampliar a transparência e o 

controle social, bem como aproximar o Tribunal de Contas dos Executivos e 

Legislativos Municipais, para que juntos possam de alguma forma melhorar a 

                                                           
4  PRÊMIO BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA NA INTERNET. - Relatório dos 
resultados obtidos a partir da avaliação dos portais dos Executivos e Legislativos Municipais do Rio 
Grande do Sul, 2ª EDIÇÃO – AVALIAÇÃO 2015
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qualidade de vida da população, propósito último de qualquer Poder, órgão ou 

entidade da Administração Pública. 

Nas palavras do Conselheiro Cezar Miola, Presidente do TCE-RS “trata-se 

apenas dos primeiros passos, ainda é necessário avançar em relação à 

desburocratização para acesso a dados e serviços públicos e, principalmente, 

quanto à exposição dos informes, de modo que sejam de fácil localização e 

compreensíveis para todos. Mas esse começo é importante para o processo de 

consolidação da cultura da transparência e da integridade no Estado do Rio Grande 

do Sul e – quiçá, por meio do exemplo – também em âmbito nacional”. 

 

Gráfico 3 – Percentuais quanto ao cumprimento das Leis por municípios 

 

Fonte: Autor 

 

Quanto ao cumprimento das Leis, os percentuais obtidos foram: 

a) De 0% a 30% - quatro municípios; 

b) De 31% a 50% - nove municípios, destes, apenas dois com menos de 40%; 

c) De 51% a 70% - dezesseis municípios, ou seja, 50% do total; 

d) De 71% a 100% - três municípios, dos quais o melhor percentual de 

atendimento foi de 73%, o município de São Valentim. 

 

D) ANÁLISE DAS PESQUISAS 
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Dos quesitos pesquisados em 2013 sobre a Lei da Transparência, 85% 

cumpriam 100% da legislação.  No que se refere ao cumprimento da Lei de Acesso 

à Informações, apenas um Município cumpria 87% dos ditames legais. A maioria 

atendia entre 50% e 70%. Na pesquisa de 2015 analisadas as duas leis juntas 

constatou-se que apenas três ficaram entre 70% e 73%, e maioria continua 

cumprindo na faixa de 50 a 70%. 

Diante desses dados observamos que em dois anos foram poucos os 

avanços no cumprimento dos quesitos pesquisados. Porém, é preciso que destaque-

se o fato de terem sido desmembrados os quesitos, de 22 para 88 subitens, o que 

comprova que houve melhor qualidade ao cumprir os detalhes de cada quesito. E 

como afirma o Presidente do TCE-RS, são passos lentos, mas que com iniciativas 

como a as pesquisas e acompanhamentos realizados pela entidade, com certeza os 

órgãos públicos evoluirão na qualidade e quantidade das informações prestadas, eis 

que sempre dependem de terceiros que desenvolvem os programas de informação, 

e que ainda não existe padronização. 

 

 

3.2.1.1 Atuação do Tribunal de Contas do RS e Ministério Público 

de Contas nos pareceres de análise de contas dos jurisdicionados 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, além das pesquisas 

tem apontado em suas decisões, o cumprimento ou não das leis da transparência e 

de acesso à informação, podendo ensejar a emissão desfavorável a aprovação das 

contas dos gestores municipais e de outros órgãos públicos por ele fiscalizados. O 

Ministério Público de Contas do RS, que também analisa e emite parecer sobre 

todas as contas apreciadas pelo TCE-RS, conforme se demonstra a seguir ementas 

de alguns pareceres com apontamentos sobre o não cumprimento da legislação 

supracitada, o que pode ensejar parecer contrário à aprovação das contas do 

jurisdicionado: 

 

a) GESTÃO EXERCÍCIO DE 2015 
Nº 9790200159 
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CERRO BRANCO 
Relator 
Visualizar Documento Informações Técnicas 15190/16 
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CONTAS DE GESTÃO. MULTA. CONTAS REGULARES, COM RESSALVAS (PRESIDENTE). Não atendimento 
à Lei Complementar Federal nº 101/2000, no tocante aos artigos 48 e 48ª da LC Federal nº 131/2009. 
 

b) CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2014 
Nº 17180200148 
EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAMBARÉ 
Relator OUVIDOR CEZAR MIOLA 
Visualizar Documento Parecer 3633/16 
CONTAS DE GOVERNO. MULTA. GESTÃO FISCAL PELO NÃOATENDIMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL. 
RECOMENDAÇÃO AO ATUAL GESTOR. A CONDUTA INFRINGENTE DE NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO 
INANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA SUJEITA À GESTORA À IMPOSIÇÃO DE MULTA E À EMISSÃO DE 
PARECER DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS. A EMISSÃO DE PARECER PELO NÃO 
ATENDIMENTO À LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VALORES 
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE, CONSTITUI 
INDICATIVO DESFAVORÁVEL NO JULGAMENTO DAS CONTAS. O DESCUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL 
Nº 131/2009 – LEI DE TRANSPARÊNCIA PODE ENSEJAR A FORMULAÇÃO DE JUÍZO PELO NÃO 
ATENDIMENTO À LRF. (AGB) 
 

c) CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2014 
Nº 17550200147 
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE 
Relator CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA CRISTINA MORAES WARPECHOWSKI 
Visualizar Documento Parecer 1436/16 
CONTAS DE GESTÃO. MULTA. CONTAS REGULARES, COM RESSALVAS. RECOMENDAÇÃO AO ATUAL 
GESTOR. A EXISTÊNCIA DE INCONFORMIDADE QUE IMPLICA O DESCUMPRIMENTO À LEI DA 
TRANSPARÊNCIA (LC FEDERAL Nº 131/2009) ENSEJA A APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA E O 
JULGAMENTO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS, COM RESSALVAS, DA GESTORA. (AGB) 
 

d) CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2015 
Nº 22090200153 
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GENTIL 
Relator 
Visualizar Documento Informações Técnicas 15194/16 
CONTAS DE GESTÃO. MULTA. CONTAS REGULARES, COM RESSALVAS (PRESIDENTE). Não atendimento 
à Lei Complementar Federal nº 101/2000, no tocante aos artigos 48 e 48ª da LC Federal nº 131/2009. 

 

Um breve demonstrativo de pesquisa sobre a exigência do cumprimento das 

leis de responsabilidade fiscal, lei da transparência e lei de acesso à informação, nas 

decisões do TCE – RS: 

 

a) Parecer das Contas do Podes Executivo Municipal de Alegrete - TIPO DE 

DECISÃO PARECER DESFAVORÁVEL. UNÂNIME: 

Tipo Processo     CONTAS DE GOVERNO 

Número          001684-02.00/14-1                    Exercício 2014 

Anexos          000000-00.00/00-0 

Data               02/08/2016 

Publicação          12/09/2016                         Boletim 1290/2016 

Órgão Julg.          PRIMEIRA CÂMARA 

Relator          CONS. CEZAR MIOLA 

Gabinete          CEZAR MIOLA 

Origem          EXECUTIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE 

EMENTA           

CONTAS DE GOVERNO. DESATENDIMENTO A DISPOSITIVOS DA LRF. 
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OCORRÊNCIAS QUANTO À DOCUMENTAÇÃO. PARECER DESFAVORÁVEL. 

RECOMENDAÇÃO E DETERMINAÇÃO. 

Diante da inobservância às regras do artigo 1º, § 1º, é de se declarar o desatendimento à Lei 

Complementar nº 101/2000 quanto ao referido ponto. 

As condutas infringentes a regras e princípios constitucionais e à legislação incidente 

justificam a emissão de parecer desfavorável à aprovação das Contas. 

As infringências ao ordenamento jurídico ensejam recomendação e determinação ao atual 

Administrador no sentido da implementação de medidas preventivas e corretivas. 

 

b) Parecer das Contas do Podes Executivo Municipal de Barros Cassal - TIPO 

DE DECISÃO PARECER FAVORÁVEL. UNÂNIME  

 
Tipo Processo     CONTAS DE GOVERNO 
Número          001781-02.00/14-1                    Exercício 2014 
Anexos          000000-00.00/00-0 
Data               19/07/2016 
Publicação          15/09/2016                         Boletim 1308/2016 
Órgão Julg.          PRIMEIRA CÂMARA 
Relator          CONS. IRADIR PIETROSKI 
Gabinete          IRADIR PIETROSKI 
Origem          EXECUTIVO MUNICIPAL DE BARROS CASSAL 
 
EMENTA           

CONTAS DE GOVERNO. EXECUTIVO MUNICIPAL DE BARROS CASSAL. 

EXERCÍCIO DE 2014. PARECER FAVORÁVEL. NÃO-ATENDIMENTO À LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. RECOMENDAÇÃO PARA CORRIGIR AS 

INCONFORMIDADES. 

As falhas consignadas nos autos não comprometem as Contas de Governo dos 

Administradores, tampouco ensejam a imposição de multa. 

 

 

 
. 
 

 

 
 

b) Parecer das Contas do Podes Executivo Municipal de Ciríaco - TIPO DE 

DECISÃO PARECER FAVORÁVEL. UNÂNIME 
Tipo Processo     CONTAS DE GOVERNO 
Número          001988-02.00/14-7                    Exercício 2014 
Anexos          000000-00.00/00-0 
Data               19/07/2016 
Publicação          05/09/2016                         Boletim 1251/2016 
Órgão Julg.          PRIMEIRA CÂMARA 
Relator          CONS. LETÍCIA AYRES RAMOS 
Gabinete          CEZAR MIOLA 
Origem          EXECUTIVO MUNICIPAL DE CIRÍACO 
 
EMENTA           

CONTAS DE GOVERNO. DESATENDIMENTO A DISPOSITIVO DA LRF. PARECER 

FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO E DETERMINAÇÃO. 

Diante da inobservância às regras de equilíbrio fiscal e de transparência, é de se declarar o 

desatendimento à Lei Complementar nº 101/2000 quanto aos artigos 1º, § 1º, 48, parágrafo 

único, e 48-A. 

A existência de falhas que, em seu conjunto, não comprometem a gestão determina a 

emissão de parecer favorável à aprovação das contas. 

As infringências ao ordenamento jurídico justificam recomendação e determinação ao atual 

Administrador no sentido da implementação de medidas preventivas e corretivas. 
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         Conforme observa-se nos processos acima referidos, a exigência de 

cumprimento a lei tem sido praticada, sendo raras as vezes em que ensejam 

parecer desfavorável no sentido de rejeição das contas dos administradores, 

normalmente são apontados com sugestões de correção. 

 
 

3.2.2 Atuação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, desde a entrada em vigor da Lei 

Complementar N. 139/2009, que regulamentou a Lei Complementar N. 101/2000, 

realizou auditorias de cumprimento legal em seus jurisdicionados, quando aponta o 

descumprimento das referidas leis e ainda da lei de acesso à informação, e orienta a 

implementação da solução,  evitando a imediata aplicação das sanções previstas em 

lei. Como exemplo apresenta-se a sequência de um processo de contas aberto em 

2013 e com acordão datado de 2016, e finalizando com o comunicado ao gestor 

responsável pelo órgão auditado 

 

a) Decisão Proferida no processo 2912/2013 ( Inteiro Teor Anexo I) 

 

PROCESSO : 2912/2013 CATEGORIA : Auditoria e Inspeção 

SUBCATEGORIA : Auditoria JURISDICIONADO 

ASSUNTO : Poder Executivo Municipal de Ouro Preto do 

Oeste Auditoria de Cumprimento Legal - Mapeamento 

quanto ao cumprimento da Lei Complementar Federal              

n. 131/2009 – Lei da Transparência 

RESPONSÁVEIS : Juan Alex Testoni  Chefe do Poder 

Executivo CPF n. 203.400.012-91 

RELATOR : Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

 

 

Ementa: Auditoria de Cumprimento Legal. Poder Executivo Municipal de Ouro Preto 

do Oeste. Lei Complementar Federal      n. 131/2009 – Lei da Transparência. 
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Cumprimento parcial. Concessão de novo prazo para adequação do Portal de 

Transparência, sob pena de aplicação de sanção prevista em Lei. 

 

b) Acordão sobre o  processo 2912/2013  (inteiro teor Anexo II) 

 

PROCESSO  02912/13 

CATEGORIA  Auditoria e Inspeção 

SUBCATEGORIA  Auditoria 

ASSUNTO  Auditoria de Cumprimento Legal – Mapeamento 

quanto ao cumprimento das Leis Complementares n. 101/2000 

e 131/2009 e Lei Federal n. 12.527/2011 

JURISDICIONADO  Poder Executivo Municipal de Ouro Preto 

do Oeste 

RESPONSÁVEL    Juan Alex Testoni, CPF n. 203.400.012-91                                             

Chefe do Poder Executivo 

RELATOR  Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

SESSÃO          17ª, de 29 de setembro de 2016 

 

AUDITORIA DE CUMPRIMENTO LEGAL. PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE. 

LEIS COMPLEMENTARES N. 101/2000 e 131/2009 e LEI 

FEDERAL N. 12.527/2011 – LEI DE TRANSPARÊNCIA.  1. 

Cumprimento parcial. Novo prazo para adequação do 

Portal de Transparência, sob pena de aplicação de sanção 

prevista em Lei. 2.   Impropriedades sanadas.  3. 

Considerar que o Portal de Transparência do Poder 

Executivo Municipal de Ouro Preto do Oeste atende aos 

requisitos das Leis Complementares n. 101/2000 e 

131/2009 e Lei Federal n. 12.527/2011. Acompanhamento 

pelo Controle Interno. Arquivamento. 

 

c) Ofício comunicando o jurisdicionado da decisão em Acordão: ( Inteiro Teor Anexo 

III) 
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 Encerrando o processo de análise de contas foi comunicado ao gestor que foi 

proferido o Acordão sobre o processo pelo qual era responsável. Observa-se que é 

um processo que tramitou por três anos, respeitado o princípio da ampla defesa e 

oportunidade de corrigir as falhas e ter suas contas aprovadas pela Corte de Contas, 

sem que houvesse a aplicação de sanções legais. 

 

 

3.3  Regulamentação da lei n. 131/2009 

 

Para que se tornasse exequível a Lei Complementar N. 131/2009 e cumprisse  

seus objetivos, foi publicado o Decreto Lei Nº7.185/10, que dispõe sobre a 

regulamentação do inciso III, do art. 48 da LRF. 

Segundo Ribas (2011) “sem o referido decreto de regulamentação, a Lei da 

Transparência estaria fadada ao insucesso, ou, no mínimo, à ineficácia, tendo em 

vista que o texto da referida lei não apresenta critérios de padronização e nem a 

forma de inserção de dados que deverão ser disponibilizados eletronicamente”. 

A Portaria Nº548/2010, de 22 de outubro de 2010, do Ministério da Fazenda, 

estabelece requisitos aos ditames do Decreto Lei nº 7.185/2010, devendo ser 

compreendida e cumprida pelos operadores da contabilidade pública em qualquer 

das esferas de Governo. 
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4 O CONTROLE SOCIAL 

 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

O controle social é entendido como a participação do cidadão na gestão 

pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da 

Administração Pública. “Trata-se de importante mecanismo de fortalecimento da 

cidadania, pois amplia a participação popular nas decisões, aproximando as 

decisões do Estado ao cotidiano do cidadão”. 

 

A transparência administrativa, entendida como conjunto de ações visando 
assegurar o amplo acesso dos interessados às informações dos órgãos e 
entidades da Administração Pública e dos demais Poderes do estado, 
viabiliza o que modernamente vem sendo denominado controle social da 
atividade estatal. (MIRAGEM, 2013. p.260) 

 

Ao falar de controle social não se pretende apenas que se consigam implantar 

mecanismos que reduzam, eliminem ou previnam os desperdícios, os desvios e a 

corrupção na aplicação dos recursos públicos. Busca-se assegurar que os gestores 

públicos e sociais se comprometam com a excelência na concepção e 

implementação dos programas, projetos e serviços. De um lado, portanto, o controle 

tem um sentido de vigilância e responsabilização, do outro, tem o sentido de 

efetividade e compromisso com a coisa pública. 

Sem informação é inviável controlar a arrecadação e a aplicação de recursos 

públicos. Dessa forma, a transparência se consagra como uma condição 

indispensável para o exercício da cidadania. Além disso, ela estimula os 

administradores a agirem com responsabilidade e zelo na gestão governamental. 

Assim, o tema vem ganhando destaque no cenário nacional e internacional 

exatamente porque fomenta o controle social, constituindo mecanismo de combate à 

corrupção e de fortalecimento da gestão fiscal. 

Na opinião de Miragem (2013) para que haja controle social é necessário o 

acesso a informação, porém, o controle não depende somente do acesso a 

informação, mas a princípio o acesso à informação é um elemento integrativo do 

controle social, sendo que a partir da divulgação das informações, o agente público 
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está disponível as diligências do cidadão, que estará melhor qualificado para 

fiscalização e crítica a atividade estatal. 

Conforme Ribas (2011, p.182) “o grande mote da Lei da Transparência é o 

controle social”. O mesmo autor informa que Segundo o Ministro Carlos Ayres Britto: 

[...] o controle social, que não se confunde com a participação 
popular, é um direito público subjetivo, integrante do rol dos direitos 
políticos. Enquanto direito público subjetivo tem como finalidade 
“forçar o Estado a acatar a conduta do particular perante ele, Estado, 
porque o gozo de um direito público subjetivo implica a assunção de 
uma conduta privada que se quer respeitada pelo Poder Público [...] 
(RIBAS, 2011, p.183). 
 

Um dos maiores fatores de limitação ao controle social é a complexidade das 

informações financeiras à disposição da sociedade. O cidadão comum simplesmente 

não detém os conhecimentos técnicos necessários, às vezes nem os básicos, para a 

compreensão de dados e expressões contábeis. O equacionamento desses fatores 

— apresentar as informações de forma compreensível a todos — é um desafio. O 

“apoderamento” (empowerment) da cidadania fruto da transparência tem como 

corolário a responsabilidade social do cidadão” (Idem). 

Nesse sentido, a Lei Complementar n° 131/09 - Lei da Transparência - 

acrescentou dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal a fim de determinar a 

disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, porém o cidadão tem uma responsabilidade individual na opinião de 

Ricardo Ribas, que cita a sustentabilidade como exemplo, cada um tem que fazer a 

sua parte, não só grandes empresa ou o governo. Isto posto, o cidadão tem sim o 

poder de representar aos Tribunais de Contas e Ministério Público, desde que as 

informações, não sejam utilizadas com interesses particulares ou partidaristas, e nas 

palavras de Ribas (20011): “bem como, denuncismos e outras questiúnculas 

menores travestidas de legítimo animus sindicandi” (Ibidem). 

Além disso, em maio de 2013, todos os municípios brasileiros deviam estar 

adaptados para cumprir as exigências da lei complementar  n°131/09 e do Decreto 

n° 7815/10. Para tornar ainda mais crítica essa situação, em novembro de 2010, a 

Portaria n° 548/2010 estabeleceu mais uma série de exigências as quais devem ser 

cumpridas de forma obrigatória pela União e pelos estados a partir de 2012 e pelos 

municípios a partir de 2013. 
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4.2 O planejamento das ações governamentais: controle 

institucional e controle social. 

 

Somente por meio da ação governamental coordenada e 
planejada é possível seguir um rumo e otimizar a aplicação dos 
recursos humanos e materiais para atingir os objetivos 
almejados. Uma administração caótica só chegará a um 
resultado esperado por uma coincidência de fatores e, ainda 
assim com elevado desperdício e uma baixa relação custo 
benefício – em desacordo, portanto, com o princípio da 
eficiência previsto no art. 37, caput, da Constituição (CONTI, 
SCAFF, 2010, p.41). 
 
 

Na descrição dos autores do Livro Controle Social, obra da coleção Olho Vivo 

da Controladoria Geral da União - CGU publicado em 2013, Controlar significa 

verificar se a realização de uma determinada atividade não se desvia dos objetivos 

ou das normas e princípios que a regem. 

O controle das ações governamentais ocorre de duas formas O controle 

institucional e o controle social. O primeiro tem o condão de na própria 

administração Pública, controlar na medida em que pressupõe examinar se a 

atividade governamental atendeu à finalidade pública, à legislação e aos princípios 

básicos aplicáveis ao setor público, recebendo o nome de controle institucional. 

A Constituição Federal em seus artigos 70, 71 e 74, estabelece que “o 

controle institucional cabe essencialmente ao Congresso Nacional, responsável pelo 

controle externo, realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e a cada 

Poder, por meio de um sistema integrado de controle interno” (CGU, 2013, p.9). 

Na esfera federal cabe a Controladoria Geral da União – CGU (2013) o 

Sistema de Controle Interno que tem a competência para correição, ouvidoria, além 

das ações voltadas para a promoção da transparência e para a prevenção da 

corrupção. 

O controle institucional não é suficiente para coibir a corrupção diante da 

complexidade da estrutura político-social do País, sendo necessário a participação 

da sociedade de forma organizada no controle dos gastos públicos, um exercício 

permanente de monitoramento das ações governamentais, denominando-se controle 

social. 

Como mencionado anteriormente o controle social trata-se de importante 

mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania. Tanto para 
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o controle institucional quanto para o controle social, em razão da extensão territorial 

do país e da descentralização geográfica dos órgãos públicos integrantes dos 

diversos entes federativos é que a fiscalização da aplicação dos recursos públicos 

precisa ser feita com o apoio da sociedade. 

O controle social é um complemento indispensável ao controle institucional 

realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos. Essa participação é 

importante porque contribui para a boa e correta aplicação dos recursos públicos, 

fazendo com que as necessidades da sociedade sejam atendidas de forma eficiente. 

“No entanto, para que os cidadãos possam desempenhar de maneira eficaz o 

controle social, é necessário que sejam mobilizados e recebam orientações sobre 

como podem ser fiscais dos gastos públicos” (CGU, 2013, p.9). 

 

 

4.2.1 Mecanismos de exercício do controle social 

 

Importante destacar que o controle social pode ocorrer em dois momentos: no 

planejamento e na execução das ações do governo. O Controle social do 

planejamento orçamentário conta com instrumentos estabelecidos na Constituição 

Federal de 1988, que são: 

 
 
Figura 1 –  Instrumentos estabelecidos pelo planejamento orçamentário 

 
Fonte: Acadêmica, 2016. 
 
 

Nas palavras da professora Junqueira5 “a  materialização dessa ação 

planejada pelo Estado é realizada através das leis orçamentárias – Plano Plurianual, 

                                                           
5 JUNQUEIRA, Helena.  
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Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual –, que com base nas 

previsões e diretrizes estabelecidas, permitem a construção de um sistema jurídico 

que sustentará a ação governamental”. 

A professora ainda destaca quatro aspectos presentes nas leis orçamentárias: 

 

(i) Político: o plano da ação governamental é instrumentalizado através das leis 

de natureza orçamentária; 

(ii) Técnico: com análise das atividades mercadológicas, científicas, estatísticas e 

contábeis, é possível identificar tecnicamente a realidade do 

orçamento; 

(iii) Econômico: inexoravelmente é a avaliação dos recursos financeiros 

postos à disposição de determinado Ente da federação e seus 

respectivos compromissos financeiros; e, 

(iv) Jurídico: o orçamento sempre será representado por um conjunto de 

leis atribuindo aos administradores direitos e obrigações. 

 

Compreender cada um dos instrumentos é importante para o melhor 

acompanhamento e fiscalização: 

a) Plano Plurianual: tem como objetivo principal realização de planos e 

metas de governo planejadas em longo prazo. Nesse sentido o parágrafo 

1º do artigo 165 da CF estabelece “o plano plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 

para as relativas aos programas de duração continuada”. 

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias: tem como objetivo principal as metas 

prioritárias da administração pública. Assim, estabelece o parágrafo 2º do 

artigo 165 da CF que esta lei “compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento”. 

c) Lei do orçamentaria anual: é um instrumento “conterá a discriminação da 

receita e despesas de forma a evidenciar a política econômico-financeira e 
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o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, 

universalidade e anualidade” (Art. 2ª Lei 4.320/64). 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) deve obedecer aos princípios, definidos na 

Lei n.º 4.320/1964, conhecida como Lei das Finanças Públicas, que são: unidade, 

universalidade, anualidade, equilíbrio, publicidade, especialização, exclusividade e 

orçamento bruto. 

 

Figura 2 – Princípios orçamentários 

 
Fonte: Acadêmica, 2016 
 
 

Conceituando: 

a) Unidade: em cada exercício financeiro deve haver apenas um orçamento  

para cada ente federativo, 

b) Universalidade: o referido orçamento deve abranger todas as receitas a 

serem arrecadadas e todas as despesas a serem realizadas; 

c) Exclusividade: o orçamento deve tratar apenas de receitas e despesas, sendo 

permitida autorização de abertura de créditos suplementares e contratação de 

operações de crédito; 

d) Anualidade: deve ter vigência de um ano; 

e) Equilíbrio: deve cuidar para que as despesas não ultrapassem as receitas; 

f) Publicidade: deve ser publicado nos diários oficiais; 

g) Especialização: deve discriminar as receitas e despesas; e 

h) Orçamento Bruto: deve apresentar-se sem deduções. 

Segundo os autores da Cartilha sobre Controle Social editada ela CGU 

(2013): “a sociedade tem o direito e o dever de participar da elaboração desses 

instrumentos de planejamento da vida do Estado das seguintes formas: 
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1. No PPA, pode participar das reuniões de elaboração e apreciação, para 

que sejam contempladas suas necessidades no quadriênio a que o 

planejamento se refere; 

2. Na LDO, igualmente, pode e deve participar da decisão que elege os 

programas serem executados no exercício seguinte, pois somente assim 

será garantida uma governança democrática, que melhor atenda às 

necessidades da comunidade; 

3. Na LOA a sociedade deve também participar da deliberação que aloca os 

recursos públicos para a execução do programa de trabalho do governo 

de sua unidade federativa. Essa decisão é impressa na LOA, a peça 

orçamentária mais concreta. 

 

4.2.2 Controle social da execução das despesas públicas 

 

Após as fases de elaboração, apreciação, votação e aprovação das peças 

orçamentárias, inicia-se a fase de execução. A partir desse momento começa a 

realização dos fins públicos estabelecidos na Constituição, é quando a sociedade 

deve se organizar para participar da gestão desses recursos, em conjunto com os 

agentes públicos. 

Conforme nosso ordenamento jurídico as despesas não podem ser realizadas 

de forma arbitrária, existem regras estabelecidas em especial nas seguintes leis:  Lei 

n.º4.320/1964, Lei das Finanças Públicas, Lei n.º 8.666/1993, Lei das Licitações, e a 

na Lei Complementar n.º 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras. 

O pilar estabelecido pela lei de licitações, é que “as despesas devem ser 

efetuadas, sem privilegiar um ou outro fornecedor dos produtos, obras ou serviços. 

Isto é, o gestor público deve observar o princípio constitucional da isonomia 

(igualdade de todos perante a lei). Por outro lado, deve sempre selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração, conjugando com razoabilidade os 

critérios de preço e técnica. Assim, as obras, serviços, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas 

com terceiros, devem ser, em regra, precedidos de licitação, que deve ser 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
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probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos” (CGU, 2013). 

A Lei n.º 4.320/1964 preceitua que toda despesa efetuada na Administração 

Pública, de qualquer dos entes federativos (União, estados, Distrito Federal e 

municípios) deve seguir três estágios: empenho, liquidação e pagamento. 

 

Figura 3 – Três estágios 

 

Fonte: Lei n.º 4.320/1964 

 

No artigo 58 da referida Lei (1964), o conceito de empenho: "o ato emanado 

de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, 

pendente ou não de implemento de condição". 

“Se o empenho é obrigação de pagamento, não é o pagamento propriamente 

dito. É preciso que a despesa empenhada seja liquidada. Conforme o art. 68 da Lei 

n.º 4.320/1964, liquidação é a "verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por 

base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito". 

Importante destacar que “somente após essa fase o pagamento deve ser 

efetuado, mas não por qualquer pessoa, apenas por despacho de autoridade 

competente, em documentos processados pela contabilidade do órgão realizador da 

despesa” (CGU, 2013, p.21). 

Diante dessas conceituações e fases no processo, descritas acima, pode-se 

afirmar que a sociedade deve participar da elaboração das peças orçamentárias, e 

deve acompanhar de perto a execução das despesas públicas, evitando assim 

desvios e desperdícios dos recursos públicos. 

 

 

4.3 Vantagens da participação do cidadão no acesso à informação 

pública 
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No manual elaborado pela CGU (2013), no tópico 2, são apresentadas a 

vantagens que o acesso à informação traz para a sociedade e também para a 

administração pública. São quatro os pilares em que o acesso à informação pública 

pode ser alicerçado: combate a corrupção, aperfeiçoamento da gestão pública, o 

controle social e a participação popular. Os autores do Manual da CGU citam 

algumas das vantagens que a sociedade pode ter, participando nas ações 

governamentais através do acesso às informações: 

1) Prevenção da corrupção: com acesso às informações públicas os cidadãos 

têm mais condições de monitorar as decisões de interesse público. A 

corrupção prospera no segredo. O acompanhamento da gestão pública pela 

sociedade é um complemento indispensável à fiscalização exercida pelos 

órgãos públicos; 

2) Respeito aos direitos fundamentais: a violação aos direitos humanos também 

prospera em um ambiente de segredo e acontece com mais facilidade “a 

portas fechadas”. Um governo transparente propicia o respeito a esses 

direitos; 

3) Fortalecimento da democracia: líderes políticos são mais propensos a agir de 

acordo com os desejos do eleitorado se sabem que suas ações podem ser 

constantemente avaliadas pelo público. Os eleitores têm condições de fazer 

uma escolha apropriada se tiverem informações sobre as decisões tomadas 

pelos candidatos no desempenho de seus cargos públicos; 

4) Melhoria da gestão pública: o acesso à informação pode contribuir para 

melhorar o próprio dia a dia das instituições públicas, pois a partir das 

solicitações que recebe dos cidadãos, os órgãos podem identificar 

necessidades de aprimoramentos em sua gestão documental, em seus fluxos 

de trabalho, em seus sistemas informatizados, entre outros aspectos que 

tornarão a gestão pública mais eficiente; 

5) Melhoria do processo decisório: quando o governo precisa tomar uma 

decisão, se o assunto for aberto para a participação do público interessado e 

de especialistas nas questões que estão sendo definidas, é possível obter 

contribuições que agreguem valor ao resultado 6. 

                                                           
6  MANUAL da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios. (p. 6-7).   
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Os autores afirmam que os agentes públicos devem se nortear pelos 

benefícios supracitados, com o intuito de garantir e aperfeiçoar o direito de acesso a 

informações, quanto maior a participação da sociedade, dos formuladores de 

políticas públicas e servidores que manuseiam e abastecem o sistema de 

informações, mas efetividade terá a Lei de Acesso à Informação. 

 

 

4.4 O controle social exercido pelo cidadão 

 

O acesso a informação tema de lei é imprescindível aos cidadãos para que 

possam efetivamente exercer o controle social. É uma engrenagem, que em ações 

simultâneas entre governo e sociedade: o governo, levando a informação à 

sociedade; a sociedade, buscando essa informação consciente de que tudo o que é 

público é de cada um de nós. 

Reitera-se que o direito à informação sobre os recursos públicos: 

 

É dever de todo ente público informar a população, com clareza, sobre 
como gasta o dinheiro e prestar contas dos seus atos. Essas informações 
devem ser dadas com uma linguagem clara, que possa ser compreendida 
pelos cidadãos de uma forma simples. Da mesma forma, os entes públicos 
devem incentivar a participação popular na discussão das estratégias 
utilizadas para colocar em prática as políticas públicas, na elaboração do 
seu planejamento e de seus orçamentos (CGU, 2013, p.27). 

 

No artigo escrito por Rafael Fonseca , publicado na Revista Técnica dos 

Tribunais de Contas – RTTC em 2011, sob o título Controle social: Tribunais de 

Contas e sociedade, uma união poderosa em defesa do erário, comprova o esforço 

das Cortes de Contas de todo o País em consolidar a  aproximação com a 

sociedade. Por força constitucional o controle externo dos órgãos públicos é 

realizado pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas que passa 

a contar com a participação popular, que desde a promulgação da CF/88, está em 

nosso ordenamento jurídico, no entanto foi com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 

2001, que ganhou mais notoriedade. Porem, foi com a regulamentação do artigo 48 

da LRF, através da Lei Complementar 131/2009, que se tornou aplicável e acessível  

à população, a partir de 2009,  participar do controle dos atos da administração. Um 

reforço definitivo à participação popular se efetivou com a entrada em vigor da lei 

12.527/2012, Lei de Acesso à Informação. 
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Diante desse cenário os Tribunais de Contas contam com uma legião de 

aliados no controle das contas públicas. Importante destaque dado pelo autor do 

artigo é que além das leis supramencionadas tratando do controle social, refere que 

também na CF/88, no artigo 5º, inciso LXXIII é consagrada a legitimidade que 

qualquer cidadão tem para propor Ação Popular contra ato da administração que 

traga lesão ao patrimônio público e a moralidade administrativa. 

As cortes de contas tem o respeito da sociedade como aqueles que controlam 

e punem os maus administradores, agora ainda mais pela situação apresentada 

diariamente pelos meios de comunicação da corrupção que se instalou no Brasil. O 

empoderamento dos cidadãos auferido pela legislação vigente aumenta a 

credibilidade  dos Tribunais de Contas e esses tem buscado auxílio da população. 

Essa aproximação e o anseio por mais clareza e probidade com os gastos públicos, 

se demonstra pelas  inúmeras denúncias oferecidas aos tribunais, que mesmo 

sendo ainda em pequenas proporções, os cidadãos tem participado seja 

individualmente ou por meio de entidades. 

O autor lembra também a importância das ouvidorias, no entanto destaca que 

devem ser extirpados dessas formas de acessos do cidadão, de toda e qualquer 

tentativa de dificultar esse acesso, deve ser um canal em que o cidadão, sem 

precisar se identificar, desabafa suas críticas e denúncias em relação à Gestão 

Pública. Nessa seara o TCE-RS em noticia recente publicada no site registra as 

tentativas da população ajudar na fiscalização, sob o título: 

 

 

“ Ouvidoria do TCE-RS recebeu 7,6 mil denúncias:  A Ouvidoria do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) recebeu 7.685 denúncias durante o 

ano de 2016. A maioria das denúncias trata de temas ligados à área de 

pessoal (40%), problemas em licitações (10%) e em concursos públicos 

(9%). O canal de comunicação mais utilizado foi a página da Ouvidoria no 

site do TCE-RS (96%), seguido por telefone não tarifado (1,4%) e 

atendimento presencial (1,4%).  No mesmo período do ano passado, foram 

registrados 8.017 encaminhamentos. De acordo com o coordenador da 

Ouvidoria, Airton Rehbein, a redução de 4%  é motivada por uma análise 

mais criteriosa das demandas a serem examinadas pela Instituição. 

“Algumas demandas chegam com informações insuficientes para 

fundamentar as ações de fiscalização. Nesses casos, solicitamos aos 
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denunciantes que ofereçam informações com o maior número de subsídios 

sobre os possíveis atos de irregularidades. O potencial de uma denúncia 

está diretamente relacionado à qualidade e à precisão das informações 

fornecidas”. O Ouvidor do TCE-RS, conselheiro Cezar Miola, destaca que 

79% dos Legislativos e 73% dos Executivos não possuem Ouvidorias 

próprias. “Devido à ausência de canais de comunicação diretos com as 

administrações municipais, a população opta por recorrer diretamente à 

Ouvidoria do TCE-RS”, disse. Os dados fazem parte do Diagnóstico das 

Ouvidorias Públicas no Rio Grande do Sul, lançado recentemente. A integra 

da pesquisa pode ser acessada clicando aqui. < 

http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/> A Ouvidoria pode ser 

acionada no Portal da instituição neste link,  pelo telefone 0800-541 98 00, 

através do e-mail ouvidoria@tce.rs.gov.br, e na sede, localizada na Rua 

Sete de Setembro, 388, no Centro Histórico de Porto Alegre. Não é 

necessário identificar-se.” 7 

 

Essa foi a demonstração da participação popular junto a ouvidoria do TCE-

RS. Porém,  o TCE-RS mais uma vez parte em busca da maior participação da 

sociedade no controle das gestões públicas, dessa vez realizando pesquisa sobre os 

canais de comunicação que devem estar funcionando nos sites dos órgãos públicos, 

ou seja, a transparência passiva, que acontece quando o cidadão deseja mais 

informações do que aquelas que a administração publica disponibiliza por força de 

lei, a transparência ativa.  

A pesquisa foi realizada nos 99 municípios que em 2014 foram agraciados 

com o Prêmio Boas Práticas na Internet. Os que atenderam todos os requisitos da 

pesquisa com uma determinada pontuação receberam o  PRÊMIO MENDES 

RIBEIRO FILHO CONCEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS DIÁRIOS DO INTERIOR 

– ADI EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. Foi editada e publicada uma obra intitulada “Relatório dos 

resultados obtidos a partir da avaliação da transparência passiva dos 99 Executivos 

agraciados com o Prêmio Boas Práticas na Internet de 2014 do Tribunal de Contas 

do Estado”, disponível na página do TCE-RS para download. 

As demandas foram realizadas da forma que seria feita por um cidadão 

comum, ou seja, os técnicos acessavam os sites das prefeituras e enviavam 

                                                           
7 http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers

http://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/noticias_internet/Relatorios/diagnostico_ouvidorias.pdf
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/ouvidoria
mailto:ouvidoria@tce.rs.gov.br
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perguntas pelos canais disponíveis, sem que houvesse qualquer indicativo de que 

se tratava de pesquisa e que as respostas seriam analisadas pelos técnicos do TCE-

RS. O objetivo era constatar se na prática os executivos em análise estão atendendo 

a população no que se refere à Lei de Acesso à Informação, especificamente no que 

tange à transparência. 

A análise das respostas foi em relação a letra fria  Lei Federal nº 12.527/2011, 

especialmente nos artigos 11 e 15, a saber: 

 

 

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso 

imediato à informação disponível. § 1o Não sendo possível conceder o 

acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que 

receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: I - 

comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 

reprodução ou obter a certidão; II - indicar as razões de fato ou de direito da 

recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou III - comunicar que não 

possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a 

entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou 

entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de 

informação. § 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 

10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o 

requerente. 

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da 

negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão 

no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O 

recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a 

decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

 

Foram analisados elementos objetivos tais como o cumprimento dos prazos e 

os mecanismos adotados pelos entes públicos com vistas a efetivar a comunicação 

com a sociedade, ou seja, ‘ a existência de um serviço virtual de atendimento ao 

cidadão, a possibilidade de acompanhamento do pedido, a exigência de 

identificação do solicitante sem inviabilizar o pedido, o envio de resposta dentro dos 
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prazos legais e, por fim, a conformidade do conteúdo das respostas com a lei. A 

pontuação para cada um dos critérios foi distribuída da seguinte forma” 8: 

 

Figura 4 – Critérios e pontuação Prêmio Mendes Ribeiro Filho 

QUESITO PONTUAÇÃO MÁX. 

1. EXISTÊNCIA DE UM E-SIC (ATENDIMENTO 

PELA INTERNET) 

15 

2. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO 

DO PEDIDO DE ACESSO 

10 

3. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO 

SOLICITANTE SEM INVIABILIZAR OU 

DIFICULTAR O PEDIDO DE ACESSO 

15 

4A. RESPOSTAS AOS PEDIDOS NO PRAZO 

LEGAL - PEDIDO A 

10 

4B. RESPOSTAS AOS PEDIDOS NO PRAZO 

LEGAL - PEDIDO B 

10 

4C. RESPOSTAS AOS PEDIDOS NO PRAZO 

LEGAL - PEDIDO C 

10 

5. RESPOSTAS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI SOLICITADO 

5A. A) PEDIDO QUE DEVA SER DEFERIDO 20 

5B. B) PEDIDO QUE DEVA SER INDEFERIDO 5 

5C. C) PEDIDO DE INFORMAÇÃO DE 

TITULARIDADE DE OUTRO ÓRGÃO OU 

ENTIDADE 

5 

TOTAL 100 

Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/publicacoes/estudos/estudos_pesquisas 

 

O relatório descreve as orientações adotadas para a pontuação de cada 

critério, mas passamos a apresentar apenas os resultados, que dos 99 municípios 

analisados e que haviam recebido premiação pelas boas práticas de transparência 

na internet, apenas 16 cumpriram e pontuaram nos requisitos da pesquisa. Com isso 

constata-se que a participação popular, anda a passos lentos pela falha das 

administrações públicas em facilitarem e utilizarem as ferramentas exigidas por lei. 

 

 

4.4.1  Accountability 

 

De acordo com Pasqualini (2011) o termo Accountability é tão complexo, 

pouco entendido e praticado na gestão pública, nas mais diversas pesquisas sobre o 

                                                           
8   https://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/publicacoes/estudos/estudos_pesquisas 
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tema, os conceitos mais utilizados são: transparência, governança, compliance, 

corrupção, gestão pública. 

 

 

Figura 4 – Accountability 

 
Fonte: <http://marco-oliveira.com.br/blog/accountability-no-brasil-utopia/> 
 

 

Pasqualini (2011) inicia seu artigo dizendo que a simples responsabilidade de 

prestar contas não esgota satisfatoriamente o conceito, e nos remete ao parágrafo 

único do art. 70 da Constituição Federal de 1998 que determina que Prestará contas 

qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 

responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

O mesmo autor adiciona que no site do Banco Mundial em artigo intitulado 

“Accountability and Governance” é dito que a noção de accountability é um conceito 

amórfico que é difícil de ser definido em termos precisos. Entretanto, falando 

amplamente, accountability existe quando numa relação entre um indivíduo ou 

instituição, a realização dessas tarefas ou funções por este indivíduo ou instituição é 

sujeita à supervisão de outro, que pode requerer informações ou justificativas sobre 

as ações do primeiro (grifou-se). O referido artigo diz que o conceito de 

accountability envolve dois estágios distintos: answerability e enforcement. Aos 

quais traduziremos respectivamente de “obrigação de responder (a outro)”, e de 

“capacidade de se impor a execução (de uma determinada norma)”. 

Eis o que diz o artigo: Answerability se refere a uma obrigação do governo, 

suas agências e agentes públicos a prover informações acerca de suas decisões e 

ações e para justificar ao público e às instituições de accountability cuja tarefa é 
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supervisionar. Enforcement sugere que o público ou a instituição responsável pela 

accountability pode sancionar a parte ofensora ou reparar o comportamento 

transgressor. 

Refere ainda Pasqualini (2011): “ [...] accountability não é apenas o dever de 

prestar contas e ser responsável por elas, mas de ser “accountable for...”, ou seja, 

de ser “responsabilizado por...” uma determinada conduta irregular ou ilegal, o que, 

como visto acima, pressupõe: a obrigação de informar e responder por seus atos e a 

possibilidade de sancionamento, se for o caso. 

A accountability é classificada por seus estudiosos em horizontal e vertical. A 

horizontal representa o controle exercido entre os Poderes e órgãos e as instituições 

entre si, com poderes relativamente autônomos e que podem fiscalizar uns aos 

outros a despeito de níveis hierárquicos (sistema de “checks and balances”). A 

vertical é o meio pelo qual os cidadãos e a mídia de massa usam para “enforce”, ou 

seja, para obrigar os agentes públicos ao fiel cumprimento da lei. 

O autor ainda cita o artigo chamado “Accountability: quando poderemos 

traduzi-la para o português?”, Anna Maria Campos, com base em apontamentos do 

“papa” da accountability, Frederich Mosher, assinala: De fato, a tomada de posição 

acerca de uma tradução correta para o termo leva consigo uma gama de questões 

outras, mais gerais. A existência de uma efetiva democracia, proporcionando o 

florescimento de uma cidadania participante, não somente se liga à questão da 

accountability, como condiciona sua própria existência. 

Os direitos do cidadão devem se desenvolver na mesma proporção que a 

burocracia, com o condão de evitar que em nome da burocracia cause danos aos 

cidadãos. 

Conforme o autor do artigo no que se refere ao artigo de Anna Maria Campos, 

a mesma afirma: ‘Não há dúvidas de que ‘o exercício de accountability é 

determinado pela qualidade das relações entre governo e cidadão, entre burocracias 

e clientelas’. ‘Somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e conscientes 

de seus direitos haverá condição para a accountability. Não haverá tal condição 

enquanto o povo se definir como tutelado e o Estado como tutor”. 

 

 

4.4.2 Como os cidadãos podem exercer o controle social? 

 



51 

 

Como destacado anteriormente, não basta os entes públicos atenderem aos 

princípios da publicidade, transparência e o acesso à informações, o controle social 

se realiza com a busca dessas informações disponibilizadas para acompanhamento 

e fiscalização. 

Algumas sugestões de acesso a dados Públicos: 

a) O Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br) 

Quanto mais bem informado o cidadão, melhores condições ele tem de participar 

dos processos decisórios e de apontar falhas. Isso possibilita a eficiência da gestão 

pública e contribui para o combate à corrupção. 

 

Figura 5 – Portal da Transparência 

 

Fonte: Brasil, 2016 <portaldatransparencia.gov.br> 
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b) Outras formas de pesquisa: 

 

Figura 6 – Outras fontes de pesquisa A 

 

 

Fonte: Brasil, 2016. 
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Figura 7 – Outras fontes de pesquisa B 

 

 

Fonte: Brasil, 2016. 
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4.4.3 Controle Social: O cidadão como agente de transformação 

 

4.4.3.1 O importante papel da organização denominada 

Observatório Social 

 

Os Observatórios Sociais (OSs) são organizações instituídas e mantidas pela 

sociedade civil, tendo por objetivo promover a conscientização da sociedade para a 

cidadania fiscal e propor aos governos locais a adequada e transparente gestão dos 

recursos públicos, por meio de ações de participação e controle social. Atualmente 

há OSs em mais de cem municípios brasileiros em quinze Estados, sendo cinco 

deles no Estado do Rio Grande do Sul. Entidades de diversos outros municípios 

estão organizando o OS. 

Diferente de outras iniciativas de controles sociais, que atuam denunciando 

erros e fraudes já ocorridas, os OSs agem de forma preventiva, no fluxo dos 

processos, antes que os recursos sejam gastos. Este é um trabalho inovador, pois 

quando se fala em controle social da gestão pública em nosso país, associamos o 

tema às frentes, movimentos e grupos de interesses que lutam por demandas 

sociais setorizadas. 

O primeiro Observatório Social (OS) foi criado no ano de 2006, quando 

organizações da sociedade civil do município de Maringá, lideradas pela Associação 

Comercial, resolveram deixar de reclamar da alta carga tributária e da corrupção 

para cuidar da qualidade da aplicação dos recursos públicos. Nesse contexto, foi 

criada uma ferramenta de controle social sobre os gastos públicos, chamada de 

Observatório Social de Maringá (OSM). Pela atuação do OSM no acompanhamento 

das licitações e dos principais contratos públicos, o município de Maringá 

economizou, somente no ano de 2007, mais de R$ 9 milhões. Tal resultado passou 

a motivar entidades civis de outros municípios a adotarem a metodologia de trabalho 

dos OSs. 

Em meados do ano de 2008 criou-se uma organização de âmbito nacional, 

chamada Observatório Social do Brasil – OSB, para estimular os municípios e dar 

suporte na criação de seus próprios observatórios sociais. A partir da experiência de 

Maringá, o OSB criou um modelo padrão de OS que poderá induzir, potencializar e 

dinamizar, através de parcerias nacionais, estaduais e municipais, a sociedade 
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organizada de cada município a implantar e manter o seu próprio OS. Com este 

material se pretende esclarecer em que consistem as atividades e metodologias de 

trabalho do OS. 

O Observatório Social de Erechim foi fundado em 14 de agosto de 2013, 

numa reunião com a participação de diversas entidades da sociedade civil de 

Erechim, após diversos outros encontros de conscientização onde foram expostos o 

método e os objetivos dos OSs. Por fim e por unanimidade foi aprovada a 

constituição da entidade, Observatório Social de Erechim, que em seguida foi 

aprovado o Estatuto Social e sendo eleita a primeira diretoria do Observatório. 

 

Figura 8 – Rede OSB 

 

Fonte: Facebook, 2016. 
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4.4.3.2 Atuação do Observatório Social em algumas cidades do Brasil 

 

Foi com essa manchete que a revista Exame, de 07 de novembro de 2016, 

apresentou os resultados do Observatório Social de Paranaguá no Estado do 

Paraná: “Efeito Lava-Jato faz grupos cobrarem bom uso do dinheiro público”.  “O combate a 

escândalos e rombos em orçamentos Brasil afora estão abrindo espaço para grupos 

de voluntários cobrarem melhorias na gestão econômica do país”. Matéria de Leo 

Branco. 

Paranaguá - PR, uma cidade com 133 mil habitantes, despertou para a 

fiscalização tendo como base compras absurdas realizadas pela administração 

pública, como exemplo a licitação para aquisição de 3,1 milhões de rolos de papel 

higiênico, o que equivalia à época a 2% do orçamento da cidade e a R$10 milhões. 

A identificação desse caso só foi possível por que alguns meses antes foi criado o 

Observatório Social da cidade. Como não foi possível obter anular a licitação 

administrativamente, recorreram ao Ministério Público, que exigiu a anulação do 

certame e quatro meses depois a compra foi realizada na proporção de 15% do 

valor inicialmente proposto. 

Alguns outros bons exemplos de atuação dos Observatórios Sociais: 

 

Figura 9 – Observatórios sociais A 
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Fonte: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/efeito-lava-jato/> 

 

Figura 10 – Observatórios sociais B 
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Fonte: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/efeito-lava-jato/> 

 

“A capilaridade dos observatórios permite que a fiscalização no emprego de 

recursos públicos se espalhe por toda a estrutura do governo, mesmo onde a 

fiscalização do Estado não chega”, afirma o procurador Deltan Dallagnol (2016), 

coordenador da força-tarefa da Lava-Jato. 

 

 

4.4.3.3 Case do Observatório Social da cidade de Erechim no Rio 

Grande do Sul 

 

O Observatório Social de Erechim, tem sua personalidade jurídica 

devidamente constituída, mediante registro o Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 

Comarca de Erechim, sob nº 4.652, em 11 de outubro de 2013, inscrita no CNPJ nº 

19.077.233/0001-10 e Inscrição Municipal nº 40.922, com endereço na Rua Nelson 

Ehlers, nº 148, Sala 05, Telefone 54 3015-7766, e-mail:  <erechim@osbrasil.org.br> 

site: <http://erechim.osbrasil.org.br/>. 
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4.4.3.4 Programas Institucionais: 

 

Programa “Qualidade na Aplicação dos Recursos Públicos” 

a) Monitoramento das licitações e principais contratos Municipais 

b) Monitoramento dos Recursos Humanos 

c) Monitoramento das Receitas do Município 

d) Monitoramento da produção legislativa 

 

Programa “SEMEANDO A CIDADANIA FISCAL” 

a) Concurso de Redação 

b) Concurso de Monografia 

c) Feirão do imposto 

d) Pesquisa Anual sobre Cidadania Fiscal 

e) Palestras nas Escolas, visando difundir a Ética, o Patriotismo, a Cidadania e a 

Educação Fiscal, em vista que infelizmente foram retiradas dos currículos 

escolares, disciplinas que tratavam disso. 

 

Programa “ÁREA LIVRE DE CORRUPÇÃO E ÉTICA” 

a) Semana da Cidadania 

b) Semana de Combate à Corrupção 

c) Ética a partir das Escolas com Palestras 

d) Pequenas Corrupções, também palestras nas Escolas e Entidades 

 

Programa “DINAMIZANDO A CIDADANIA FISCAL” 

a) Potencialização dos Conselhos Municipais 

b) Aumento da competitividade nas licitações pela inserção de micro e pequenas 

empresas. 

 

Programa “SEMANA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL” 

a) Prestação de contas do OS local 

b) Apresentação do Sistema de Monitoramento dos Vereadores 
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c) Acompanhamento das audiências públicas de prestação de contas do 

município. 

 

Programa “INDICADORES DA GESTÃO PÚBLICA” 

a) Levantamento comparativo dos indicadores relativos às funções de governo, 

incluindo desempenho financeiro (receitas/despesas) e indicadores sociais. 

 

 

4.4.3.5 Resultados do Programa “Qualidade na Aplicação dos 

Recursos Públicos” no primeiro e segundo quadrimestres de 2016: 

 

Figura 11 – Resultados – Qualidade na aplicação dos Recursos Públicos 

1º QUADRIMESTRE 2016 2º QUADRIMESTRE 2016 
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FONTE: Erechim, 2016 - <http://erechim.osbrasil.org.br/> 
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CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal de 1988, denominada constituição cidadã, estabelece 

dentre seus princípios o da publicidade, aos quais todos os entes de todas as 

esferas de governo estão obrigados. A carta Magna ainda elenca como direito e 

garantia fundamental, artigo 5º, inciso XIV o acesso à informação. 

A exemplo de outros países e por orientação do Fundo Monetário 

Internacional  - FMI  no ano de 2000 entra em vigor a Lei de Responsabilidade  

Fiscal  LRF, Lei Complementar 101/2000, que contempla em seu artigo 48 o 

considerado principio da Gestão fiscal: a transparência. A passos lentos a lei foi 

gerando alguns dos efeitos esperados. A transparência para ser cumprida precisou 

de nova lei regulamentando-a, isso ocorreu através da lei complementar 139/2009, 

chamada Lei da Transparência, que mesmo assim, inaplicável, foi regulamentada 

pelo Decreto 7.185/10 e pela Portaria 548/10. 

É a forma que o cidadão recebe o empoderamento para acompanhar, 

fiscalizar e controlar os gastos da administração pública. Esse controle recebe o 

nome de controle social. 

Os Tribunais de Contas do Estado são responsáveis pelo controle fiscalização 

dos órgãos públicos e recebem o reforço de toda a população que terá acesso aos 

dados públicos. Não ainda não foram suficientes as leis supracitadas para que os 

cidadãos acessassem informações sobre a gestão de recursos públicos, foi 

sancionada a Lei 12.527/2011, que entrou em vigor em maio de 2012, a chamada 

Lei de Acesso à Informação – LAI. 

Diante da farta legislação e suas regulamentações  obrigando os gestores 

públicos a cumprir os ditames da transparência e Acesso à Informação, o Tribunal 

de Contas do Rio Grande do Sul, realizou pesquisa sobre o cumprimento de ambas 

as leis, cujos resultados obtidos no universo de 32 municípios, localizados no norte 

do Estado do Rio Grande do Sul, são 31 com menos de 5 mil habitantes e um com 

mais de 5 mil habitantes, desse total nenhum cumpriu as leis em 100% dos 

requisitos legais, o que revelou o despreparo, o amadorismo dos entes públicos 

municipais em aplicar a lei. Geralmente os portais de transparência são criados por 

empresas terceirizadas, e pouco preparados para atender a demanda e os prazos 

fixados pela legislação. As administrações municipais deverão ter  técnicos treinados 

e  responsáveis pelo conteúdo publicado. Ainda no intuito de orientar e incentivar os 
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municípios ao cumprimenta das referidas leis, o TCE – RS instituiu o Prêmio Gestor 

responsável, premiando então os que melhor cumprem as determinações legais. 

Outra pesquisa foi realizada em 2015, demonstrando resultados crescentes no 

cumprimento as leis comparando-se com os resultados de 2013. 

A transparência vai se concretizando através do conhecimento e da 

participação da sociedade, com base no acesso as informações publicadas de todos 

os atos e fatos ligados à arrecadação de receitas e à realização de despesas pelo 

poder público. A publicidade contempla a transparência ativa, ou seja, os dados são 

colocados à disposição sem que sejam solicitados ao ente público, se alguém 

pesquisar nas homepages deverá encontrar os relatórios obrigatórios. A 

transparência passiva ocorre quando a administração publica é provocada, ou seja, 

o cidadão deverá solicitar ao ente público a informação desejada, eis que nem todos 

os atos tem obrigatoriedade de serem disponibilizados na internet. São Públicos, 

porém não disponíveis para cópia ou acesso através de internet. 

Novos termos surgem como  governança pública no lugar de administração   

pública, são adotados princípios como a transparência e a accountability  com o 

propósito de implantar práticas de controle e acompanhamento da administração, o 

que evita a más gestões e consequências aos gestores públicos. 

Com a adoção desses princípios a sociedade fica mais próxima do poder 

público, fortalecendo a democracia e a participação social. A sua aplicação traz 

grandes benefícios para a coletividade. Como a transparência está associada à 

divulgação de informações que permitem o acompanhamento e fiscalização, permite 

que sejam averiguadas as ações dos gestores e a possível  responsabilização por 

seus atos além de economia e melhor qualidade com os gastos públicos. Esse 

processo recebe o nome de Controle Social. 

O acesso do cidadão à informação simples e compreensível é o ponto de 

partida para uma maior transparência. Porém, indivíduos isolados não tem 

conseguido muito sucesso no controle social, instituem-se entidades congregando 

cidadãos voluntários para controle e fiscalização dos atos de gestão dos recursos 

públicos. Excelente exemplo de organização de controle social são os Observatórios 

Sociais, dos quais citamos promissores resultados na economia e melhor gestão das 

despesas públicas. 
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Destaque-se a relevância da internet, que torna possível  a publicação em 

tempo real e a pesquisa dos dados de forma mais imediata e acessível a qualquer 

cidadão  que disponha de um computador ligada a rede. 

Por fim, aliados a publicidade, a transparência, o acesso a informação  e o 

cidadão consciente, eis a  ferramenta para melhorar a qualidade dos gastos 

públicos, e fundamentais para a modernização da gestão pública e governamental. 

Controle Social: o empoderamento dos cidadãos no controle da gestão 

pública, ou seja, com um número bem maior de fiscalizadores, mesmo que leigos. 

Porém, ainda falta conscientizar mais cidadãos do poder que tem a sua disposição e 

encontrar a receita para que cada um faça a sua parte, estimular o controle social 

através de campanhas informativas e da participação popular em todos os 

processos de construção de orçamentos e controle dos gastos e de todos os atos 

das administrações públicas, principalmente as municipais, pois o povo fica perto 

dos governos e acompanha tudo o que acontece. 

Demonstrou-se através dos resultados do trabalho de voluntários junto a 

alguns Observatórios Sociais do Brasil, e em especial o OS de Erechim no Rio 

Grande do Sul, comprovando que a prática da fiscalização e um trabalho em 

conjunto gera excelentes resultados, ou seja, é com o controle social que cada 

cidadão se torna agente de transformação das gestões públicas. 
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ANEXO I 

PROCESSO N.2912/2013 

AUDITORIA DE JURISDICIONADO TCE – RO 
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ANEXO II 

ACORDÃO PROCESSO N.2912/2013 
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ANEXO III 

OFICIO DE COMUNICADO AO JURISDICIONADO DA DECISÃO DO TCE - RO 
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