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RESUMO 

O trabalho tem por objetivo lançar luz às atividades do contador público da região da 

AMUNOR (Associação dos Municípios da Região Nordeste Riograndense), no que se refere a 

Lei de Transparência e Lei de Acesso à Informação, e tem por finalidade analisar quais os 

maiores desafios e dificuldades na implementação das mesmas nas prefeituras da região. O 

trabalho analisou os 18 portais da transparência dos municípios para montagem de panorama 

regional de implementação das leis e, como ferramenta de coleta de dados, buscou a opinião 

pessoal dos contadores sobre diversos aspectos da lei, sua importância e seu envolvimento na 

divulgação dos dados para a sociedade. Em geral, as prefeituras da região atendem de maneira 

satisfatória aos principais aspectos das mesmas. Já os contadores apontaram como desafios a 

centralização dos dados, a falta de clareza na lei sobre o que deve ser realmente divulgado, a 

fragilidade de segurança nos sites, o grande interesse apenas nos salários dos servidores, e o 

pouco entendimento das informações por parte da população, com conclusões errôneas. O 

trabalho possibilita o entendimento da real participação do contador no processo de 

elaboração, analise e divulgação das informações e deixa clara a importância do profissional 

para a sociedade. 

 

Palavras-chave: Contabilidade; Contabilidade Pública; Contador Público; Transparência; 

Acesso à Informação; AMUNOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The study aims to clarify the public accountants’ activities at the AMUNOR region 

(Association of the cities from northeastern Rio Grande do Sul) as regards to the “Law of 

Transparency” and “Access to Information Law”, analyzing which are the major challenges 

and difficulties in their implementation. The study analyzed eighteen websites to construct a 

regional panorama assembly implementation of laws and, by questionnaire, sought the 

opinion of the public accountants about various aspects of the law, like the importance and 

your involvement in the dissemination of information to society. In general, the cities in the 

region are complying with a lot of law’s aspect. The accountants pointed out as challenges the 

centralizing data, the lack of clarity in the law about what should really be disclosed, the 

security weakness on the websites, the great interest only in the servers’ salaries and little 

understanding of the information by the population, with erroneous conclusions. The study 

enables a real understanding of the participation of the accountant in the process, analysis and 

dissemination of information and makes clear the importance of this professional to society. 

 

Keywords: Accountancy; Public Accounting; Transparency, Accountability; Access to 

Information 
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1 INTRODUÇÃO 

A contabilidade é uma das primeiras e mais antigas profissões do mundo, já que 

existem registros de sua existência e de métodos de contabilização antes mesmo do 

surgimento da escrita. Para Lopes de Sá (1997, p. 12) “a escrituração contábil nasceu antes 

mesmo que a escrita comum aparecesse, ou seja, o registro da riqueza antecedeu aos demais”. 

A contabilidade surgiu então da necessidade de se manter registros e acompanhamentos das 

primeiras operações de comércio. Isto deixa claro que a necessidade de informações para o 

controle sobre o patrimônio, sempre foi considerada de suma importância.  

Ainda segundo Lopes de Sá (2010, p. 46) “a contabilidade é a ciência que estuda os 

fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos 

mesmos, em relação à eficácia funcional das células sociais”.  

Com sua trajetória evolutiva passando pelo surgimento da aritmética, pela obra de 

Luca Paccioli (publicada em 1494), pela revolução industrial e pela criação de escolas de 

pensamento contábil, devido sempre a maior necessidade de controle de patrimônio cada vez 

mais exato e mais organizado, a contabilidade chega também, assim como outras ciências, na 

era digital, tornando este um de seus marcos evolutivos mais importantes. Com sistemas mais 

evoluídos e complexos, a contabilidade passou de um sistema primitivo de controle a uma 

forma rápida e eficiente de interação. 

Sendo a contabilidade uma ciência que, para Lopes de Sá (2010, p. 49) “tem objetivo 

fornecer dados importantes para que as empresas e entidades possam avaliar seu crescimento, 

desempenho, situação patrimonial e financeira”, ela se faz presente também em âmbito 

público, visto que os bens e o patrimônio são da coletividade, não pertencendo apenas a um 

grupo de pessoas e estão disponíveis não apenas para controles internos da administração 

pública, mas como também pelos controles da sociedade em geral.  

Existe para esse fim, portanto, a contabilidade pública, que para Angélico (2009), é 

um ramo da contabilidade que possui seu campo de atuação centrado nas pessoas jurídicas de 

direito público, que são: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E é neste contexto, 

justamente por meio da contabilidade pública, que percebemos a função social que a 

contabilidade exerce. 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXIII, estabelece o direito do cidadão em 

ter amplo acesso as informações de seu interesse perante os órgãos públicos: 
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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. 

 

Para isso, os contadores públicos têm a missão de se utilizar justamente dos 

benefícios da era digital para fornecer aos controles internos e externos, dados precisos, 

transparentes e corretos e, para serem verdadeiramente úteis, essas informações além de 

disponíveis para a sociedade, precisam ser, acima de tudo, de fácil entendimento e 

compreensão. 

O presente trabalho, cuja abordagem está diretamente ligada a ciências contábil e sua 

ramificação, na contabilidade pública, trata sobre a introdução à Lei de Acesso a Informação e 

a Lei de Transparência no ambiente de trabalho do contador público. Leis essas que auxiliam 

o contador no trabalho de controle e exposição de informações a sociedade e ditam regras de 

ética e profissionalismo.  

O trabalho tem como objetivo evidenciar as principais mudanças causadas pelas Leis 

de Transparência e Lei de Acesso a Informação na contabilidade pública, podendo assim 

constatar como o contador público vem trabalhando para fornecer para a comunidade as 

informações que essas leis exigem que sejam apresentadas de maneira clara e direta, quais as 

dificuldades encontradas por ele no tratamento dessas informações e qual sua perspectiva 

sobre o tema.  

Para tal, serão consultados contadores da área pública das prefeituras da região 

nordeste do estado do Rio Grande do Sul, que fazem parte da AMUNOR (Associação dos 

Municípios do Nordeste Riograndense), totalizando assim 18 municípios. Os dados serão 

obtidos e analisados para melhor compreensão do assunto. 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar um panorama sobre a profissão do 

contador público e como ele trabalha com as principais ferramentas de divulgação das 

informações que ele mesmo produz de modo a deixar clara a importância da sua profissão 

para os principais interessados pelos dados produzidos: a sociedade. 

Para tal, é preciso entender: quais são as principais mudanças e dificuldades 

encontradas pelo contador público na implementação da Lei de Transparência e Lei de Acesso 

à Informação, neste caso, tendo como fonte de pesquisa as prefeituras da região da 

Associação dos Municípios do Nordeste Riograndense (AMUNOR). 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Entender a importância das Leis de Acesso à Informação e Lei de Transparência sob 

a ótica dos contadores do setor público públicos e apresentar as mudanças causadas pelas 

mesmas na contabilidade pública. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Apresentar as mudanças causadas pelas Leis de Transparência e Lei de 

Acesso a Informação na contabilidade pública; 

 Identificar os principais desafios do contador público frente às Leis de 

Transparência e Lei de Acesso à Informação; 

 Entender a importância das Leis de Transparência e Lei de Acesso à 

Informação sob a ótica dos contadores públicos; 

 Verificar se os principais aspectos da Lei de Transparência e Lei de Acesso à 

Informação estão sendo aplicados pelo contador público nas prefeituras da 

região nordeste do estado do Rio Grande (AMUNOR).  

1.3 JUSTIFICATIVA 

Quando se leva em consideração que a contabilidade é uma ciência social aplicada, 

já que as ações do homem geram e modificam o patrimônio, o contador torna-se o 

responsável por fornecer informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa/entidade e contribui para que esta seja bem avaliada por possíveis investidores e pela 

sociedade. É neste contexto que o contador tem a obrigação de interagir e prestar as 

informações geradas de maneira objetiva e precisa, já que como ciência social reflete 

diretamente na vida da sociedade, de várias maneiras.  
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É o contador o responsável pelo zelo que seu cargo prescreve e de evitar tanto o 

descumprimento das normas estabelecidas tanto pela Lei de Transparência, quanto pela Lei de 

Acesso à informação e nas normas já existentes na Lei Complementar, nº.101, conhecida por 

Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, com amparo nas normas constitucionais sobre finanças 

públicas, e também as da Lei Nº 9.755, de 16 de Dezembro de 1998 (Lei das Contas 

Públicas), a primeira a dispor sobre a criação de homepages na internet para a divulgação de 

informações públicas. 

A tarefa de se fazer à contabilidade de uma empresa privada é de suma importância 

para a tomada de decisões de seus gestores, a tarefa do contador público, então, é ainda mais 

importante, já que é preciso mostrar para sociedade onde e como os recursos públicos estão 

sendo utilizados. Assim se estabelece, portanto, a relação de parceria entre governantes e 

população, já que esta pode ter mais participação na gestão pública e pode trazer bons 

resultados.  

De acordo com Lira et. al. (2003, p. 65), no que se refere a importância da 

participação popular no acompanhamento e divulgação de informações públicas: 

 

A atuação conjunta entre governo e sociedade pode resultar em valiosos ganhos 

econômicos, sociais e culturais. Os ganhos econômicos são os advindos dos recursos 

que o controle social pode evitar que sejam escoados pela corrupção. Os ganhos 

sociais advêm da elevação da qualidade dos serviços prestados à população pela 

administração pública e da melhora dos indicadores sociais relativos à saúde e à 

educação. Os ganhos culturais advêm do fortalecimento de valores importantes para 

a cidadania, como a responsabilidade sobre a coisa pública.   

 

Neste contexto, o presente trabalho se justifica na medida em que, na matéria de 

contabilidade pública, é imprescindível ao estudante entender a relação direta entre contador e 

sociedade, onde o social passa a ser quem consome a informação que é gerada pela 

contabilidade e mudar o pensamento comum de que o contador trabalha apenas para o 

governo, na captação de tributos e impostos.  

Com a introdução da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de 

Acesso a Informação, que regulamenta o direito constitucional ao acesso a todas as 

informações detidas pelo governo, e a Lei que obriga a união, estados e municípios a divulgar 

seus gastos na internet em tempo real, o contador tem o desafio de elaborar uma contabilidade 

que possa ser lida e entendida por grande parcela da população, de maneira transparente, 

responsável e ética. É esse um dos maiores desafios o qual o contador encara em seu dia a dia 

dentro do setor público. 
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Quando se trata de transparência na gestão pública, somos levados a três elementos 

básicos: compreensibilidade, publicidade e utilidade.  

A compreensibilidade discute sobre as informações com linguagem acessível e com 

boa apresentação. A publicidade é que esses dados estejam acessíveis, a ampla divulgação e 

em tempo hábil e pelos vários meios de informação. Já a utilidade se fundamenta na 

relevância e na confiabilidade das informações (PLAT NETO, et al, 2007).  

Portanto, é importante entendermos quais as ferramentas existentes no dia a dia do 

contador, com as quais ele se relaciona e quais ele utiliza, para que seu trabalho em fornecer 

as informações de maneira correta para a sociedade respeite esses elementos. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1. CONTABILIDADE 

A Contabilidade tem um campo muito amplo. Ela acompanha os fenômenos que 

afetam a situação patrimonial de entes da pessoa física, jurídica, entidades com fins 

lucrativos, empresas, cooperativas, e também pessoas de direito público, como Estado, 

Município e União. 

A necessidade de registro de operações de comércio deixa clara a sua importância e, 

datam principalmente do início do surgimento do Capitalismo como forma quantitativa de 

mensurar aos acréscimos ou decréscimos dos investimentos iniciais alocados a alguma 

exploração comercial ou industrial (IUDICIBUS, 2010). Diversos são os usuários da 

contabilidade e diversos são seus usos.  

Sócios acionistas, por exemplo, são interessados na rentabilidade de seu investimento 

e na segurança, mas não estão presentes no dia a dia da empresa e precisam de informações 

resumidas e que deem respostas diretas às suas perguntas, trabalho para a Contabilidade 

Societária, que geralmente fornece informações mais resumidas, e com mais fácil nível de 

entendimento que os ramos da contabilidade mais específicos. 

Os administradores e executivos do alto escalão da empresa, por outro lado, usam a 

informação para análise, e precisam então de dados mais aprofundados. Como suas 

obrigações são o de garantir a continuidade da empresa, precisam de informações detalhadas 

sobre o passado e sobre a situação atual da empresa para então decidir os passos que darão no 

futuro. 

 

O administrador inteligente, que sabe usar a informação contábil e que conhece suas 

limitações, tem em suas mãos um poderoso instrumento de trabalho que lhe permite 

tomar decisões visando ao futuro com maior segurança, bem como conhecer a 

situação atual e o grau de acerto ou desacerto de suas decisões passadas 

(IUDUCIBUS, 2010, p. 3). 

 

Já os bancos necessitam da informação contábil para saber se a empresa que precisa 

de um empréstimo, por exemplo, tem como honrar seus compromissos e como retornar o 

dinheiro com segurança para a instituição. 
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Daí a necessidade de as informações serem corretas, tanto para segurança para os 

daqueles que cedem um financiamento ou empréstimo bancário, tanto para a empresa que 

venha a precisar deste serviço e precise mostrar a real situação patrimonial da sua empresa 

para a instituição financeira. 

O governo, da mesma forma, precisa da informação contábil como forma de exercer 

seu poder de tributar e arrecadar impostos e contribuições, bem como, para ter controle sobre 

o patrimônio que é do coletivo, e poder prestar contas sobre as mesmas. 

Com o desenvolvimento do mercado de ações e suas facilidades de acesso e 

fortalecimento da sociedade anônima, a contabilidade passou a ser considerada também como 

um importante instrumento para a sociedade.  

Os usuários das informações contábeis já não são mais somente os proprietários. 

Outros usuários hoje também têm interesse em saber sobre as informações e a saúde de uma 

empresa:  

 

Hoje, a doutrina contábil ainda não está completa. Como em qualquer outra ciência, 

quando se conclui um estudo, um novo horizonte é vislumbrado pelos 

pesquisadores. Por se tratar de uma ciência inserida em um contexto dinâmico, 

dificilmente sua amplitude poderá ser delimitada (BEUREN, et al 2003, p.26). 

 

A contabilidade, então, tem por objetivo o estudo do patrimônio, de qualquer que 

seja a entidade e para isso vale-se dos seus princípios.  

No Brasil, os princípios são seis, regulamentados através da Resolução 750, de 29 de 

dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que são: o princípio da 

entidade, da continuidade, da oportunidade, o do registro pelo valor original, da competência 

e o da prudência. 

Assim, ao enfocar o patrimônio como seu objeto, a ciência contábil, através dos seus 

já expostos princípios fundamentais, vale para todos os patrimônios, independentemente das 

entidades a que pertençam e das finalidades para as quais são usados, bem como a forma 

jurídica da qual estão revestidos, sua localização, expressividade e quaisquer outros 

qualificativos, desde que gozem da condição de autonomia em relação aos demais 

patrimônios existentes (IUDICIBUS, 2010). 

Como patrimônio entende-se, segundo Ribeiro (2010) o conjunto de bens, direitos e 

obrigações avaliado em moeda e pertencente a uma pessoa. 

Precisamos ainda entender o objeto da contabilidade: 
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A Contabilidade surgiu da necessidade de controlar o patrimônio. É fato que existem 

pessoas, entidades que realizam muitas transações, decorrentes, daí maior 

complexidade e controle. Seria impossível controlar o patrimônio, que é um 

conjunto de bens, sem que houvesse registros organizados sobre todas as mutações 

ocorridas (CREPALDI 2003, p. 54) 
 

Com isso em mente, pode-se concluir que Contabilidade é um dos principais 

sistemas de controle e informação das empresas, usando suas principais ferramentas. 

 

Com a análise do Balanço Patrimonial e das Demonstrações do resultado do 

exercício, é possível verificar a situação da empresa, sob os mais diversos enfoques, 

tais como análises de estrutura, da evolução, da solvência, da garantia de capitais 

próprios e de terceiros, de retorno de investimento e etc. (CREPALDI, 2003, p. 20) 

 

Ainda segundo o Crepaldi (2003, p. 22), “a contabilidade também fornece 

informações sobre as condições de expandir-se e necessidades de reduzir custos ou despesas”. 

Expondo necessidades de reduzir custos e despesas, a contabilidade deixa claro mais das suas 

finalidades: o planejamento e o controle. 

 

A contabilidade, dentro do sistema de informações da empresa, auxilia sobremaneira 

na geração de informações para o planejamento e controle das atividades, e, por 

conseguinte, sua estrutura, quer seja na apresentação das informações, quer seja o 

registro e a avaliação, deverá atender essa finalidade (IUDUCIBUS, 2010, p. 19). 

 

O objetivo da contabilidade, portanto, tem sido o patrimônio e o seu uso, a 

determinação do lucro e patrimônio, logo se fazendo presente também em âmbito público, 

visto que o patrimônio e bens públicos pertencem a sociedade. 

2.2. CONTABILIDADE PÚBLICA 

A Contabilidade pública é o ramo da ciência contábil que aplica na administração 

pública as técnicas de registro dos atos e dos fatos. Como destaca Felgueiras (2007), ela faz 

parte da ciência maior, a Contabilidade, que faz uso da informação e que tem como objeto o 

patrimônio, e como objetivos controlá-lo. 

Esta importância torna-se ainda maior quando levamos em consideração o controle e 

apresentação dos dados obtidos através da contabilidade pública em órgãos que precisam 

tornar essa informação eficaz, útil e confiável, tanto para administradores, tomadores de 

decisão, para órgãos de controle, gestão e fiscalização, quanto para cidadãos interessados 

nestas informações, e que possam ter acesso a ela de maneira clara e compreensível. 
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Esta área de estudo, portanto, “torna-se um pouco mais complicada, pois analisa 

minuciosamente todas as contas dos cofres públicos” (PISCATELLI, 2009, p. 29).  

Ainda segundo Piscatelli (2009), essa área da contabilidade também atenta para as 

diligências que envolvem políticos em exercício, dando aos controladores, segurança nos 

orçamentos públicos e os tornando acessíveis.  

A contabilidade tem como objeto o patrimônio. O art. 99 do Código Civil de 2002 

estabelece, portanto, o que são bens públicos: 

 

Art. 99. São bens públicos: 

I – os de uso comum do povo, tais como mares, rios, estradas, ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federa, estadual ou municipal e; 

III - os dominicais, isto é, os que consistem no patrimônio das pessoas jurídicas de 

direito pessoal ou real de cada uma das entidades. 

 

E ainda, para o Conselho Federal de Contabilidade, em sua Resolução nº. 1.129, de 

2008, NBC T 16, quando tratamos de bem público, eles são os conjuntos de direitos e bens, 

tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados produzidos, recebidos ou 

mantidos pelo setor público, inerentes a prestação de serviços públicos, ou à exploração 

econômica por entidades do setor público. 

2.2.1. Aplicabilidade 

Sendo um ramo da Contabilidade, a Contabilidade Pública também teve sua 

conceituação formada por diversas escolas de pensamento contábil, e como mostra Kohama 

(2013, p. 33) “possui características especiais e é tratada de maneira diferente da 

contabilidade geral”.  

É, portanto, segundo conceito definido pela Divisão de Inspeção da Contabilidade – 

Contadoria Central do Estado (1954), um “ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla 

e demonstra a organização e execução da fazenda pública; patrimônio e suas variações”.  

Através de seus meios de contabilização, a contabilidade evidencia a situação 

financeira de um órgão governamental, de como eles arrecadam receitas, gastam o dinheiro 

público, administram e guardam os mesmos, os quais são confiados a si e a Receita Pública. 
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Da mesma maneira que a contabilidade privada, a contabilidade pública usa das 

contas para os registros, os controles e as apurações de todos os fatos que ocorrem na 

administração pública, e a “escrituração contábil das operações financeiras e patrimoniais 

efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas” (KOHAMA, 2013, p. 25), método este que 

foi difundido pelo frei Luca Paccioli, em 1494, através de sua obra Summa Aritmetica, que se 

baseia no princípio de que haja pelo menos uma conta devedora em contrapartida de uma 

conta credora, ou o inverso.  

Como objeto, a contabilidade pública tem o patrimônio das organizações públicas, 

com objetivo de reconhecer, mensurar e evidenciar o patrimônio público e suas variações 

patrimoniais no decorrer do tempo, de maneira a registrar transações econômicas e 

financeiras, através de técnicas como escrituração contábil, demonstrações contábeis, 

auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis.  

Nesse sentido Kohama (2003) entende que o patrimônio público por analogia 

compreende o conjunto de bens, direitos e obrigações avaliáveis em moeda corrente, nas 

entidades que compõem a administração pública. 

Já que é regulamentada pela Lei 4.320/64, lei esta que institui todas as normas gerais 

de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, a contabilidade tem, portanto, todos esses entes em 

que sua ciência, normas e especificidades aos quais podem ser aplicadas: pessoas jurídicas de 

direito público. 

2.2.2. Atuação 

Sendo então um ramo específico da Contabilidade, a Contabilidade pública é um dos 

mais complexos, já que tem metodologia especialmente concebida para si, e pela qual se 

utiliza de contas escrituradas segundo as normas especificas que constituem o Sistema 

Contábil Público, e seu objetivo, como já exposto, é captar, registrar, acumular, resumir e 

interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias do direito público, ou seja, 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Entende-se por Sistema Contábil Público, segundo Kohama (2013, p. 26): 

 

Uma estrutura de informações para identificação, mensuração, avaliação, registro, 

controle e evidenciação dos atos e dos fatos da gestão do patrimônio público, com o 

objetivo de orientar o processo de decisão, a prestação de contas e a 

instrumentalização do controle social. É dividido em subsistemas para melhor 

extração de informações. 
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Estes subsistemas citados por Kohama (2013), são basicamente uma maneira de 

organização deste sistema, o qual oferecem produtos diferentes em razão das especificidades 

de cada usuário e como citado pelo próprio autor, são necessários para a melhor extração de 

informações.  

Segundo Kohama (2013, p. 29) são três os subsistemas:  

 

O que registra, processa e evidencia os fatos relacionados ao planejamento e 

execução orçamentária (Subsistema de Informações Orçamentárias); O que registra, 

processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros do patrimônio público 

(Subsistema de Informações Patrimoniais) e por último; O Subsistema de 

Compensação, que evidencia, registra e processa os atos de gestão cujos efeitos 

podem produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público. 

 

Estes subsistemas devem ser integrados para um melhor controle por parte da 

administração pública, tanto entre si quanto com outros subsistemas, pois são ferramentas 

importantes de controle, os quais medem o desempenho das unidades contábeis, avalia os 

resultados obtidos, sua eficácia, efetividade, a avaliação das metas, de riscos e contingências.  

Neste aspecto de integração, onde as informações precisam atender as informações 

que são requeridas pelos usuários, o Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público visa 

colaborar com o processo de elaboração e execução do orçamento, além de contribuir para 

resgatar o objeto da contabilidade como ciência, que é o patrimônio.  

Com isso, a contabilidade poderá atender a demanda de informações requeridas por 

seu usuário, possibilitando, segundo Timbó (2012, p. 45), “a análise de demonstrações 

contábeis adequadas aos padrões internacionais, nos âmbitos orçamentário e patrimonial, com 

base sempre em um Plano de Contas”.  

Portanto, como se observa, o Sistema Contábil está diretamente ligado ao Plano de 

Contas aplicado ao Setor público. 

Com os dispositivos expostos na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, 

a abrangência da contabilidade pública foi estendida também para as autarquias, fundações e 

empresas estatais dependentes, portanto, além das entidades de direito público interno, como a 

União, Estados e Municípios, foram incluídas entidades de administração pública indireta, 

mesmo que de direito privado, mas que recebam recursos financeiros do Tesouro, necessários 

à sua manutenção e funcionamento. 
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2.2.3. Serviços Públicos 

Serviço público é uma utilidade ou comodidade singular que pode satisfazer as 

necessidades coletivas e que o Estado assume como tarefa sua, podendo assim prestar de 

maneira direta ou indireta, seguindo, portanto, o regime jurídico de direito público total ou 

parcial. São criados e mantidos pelas administrações das cidades, dos estados e do país para 

satisfazer necessidades e garantir os direitos da população. 

Além dos princípios gerais do Direito Administrativo, há os princípios específicos 

previstos no artigo 6º da Lei 8.987/95 (dispositivo legal que define a prestação de serviço 

adequado). Sendo eles: 

 Princípio da regularidade: manutenção da qualidade do serviço; 

 Princípio da continuidade: serviço deve ser pleno, até o fim do contrato, salvo 

exceções; 

 Princípio da generalidade: o serviço público deve ser prestado erga omnes 

(para todos, sem distinção); 

 Princípio da atualidade: de acordo com o estado da técnica, ou seja, de acordo 

com as técnicas mais atuais; 

 Princípio da segurança: o serviço público não pode colocar em risco a vida dos 

administrados, e os administrados não podem ter sua segurança comprometida 

pelos serviços públicos; 

 Princípio da modicidade: serviço público deve ser prestado da forma mais 

barata possível, de acordo com a tarifa mínima; 

 Princípio da cortesia: os serviços públicos devem ser prestados com cortesia e 

urbanidade; 

Estas atividades, as quais são prestadas pelo Estado para a sociedade, devem ser 

desempenhadas pelos funcionários públicos que estão integrados nas entidades 

governamentais, tais como entidades político-administrativas, de direito público e 

de segurança pública.  

Alguns destes serviços públicos tendem a serem considerados tão essenciais para a 

manutenção da vida humana, que suas provisões precisam ser garantidas por razões morais e 

algumas são até associadas aos direitos humanos, como o acesso universal a água, educação, 

saúde, transporte, planejamento urbano, segurança, tratamento de água e esgoto, entre outros. 
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2.3 CONTROLES INTERNOS 

Nos termos do artigo 70 da CF, que trata da fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, pode-se notar a abrangência dada pela constituinte no que trata das questões de 

fiscalizações dos órgãos e das estatais: 

 

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto a legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renuncia das receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externos, e pelo sistema de 

controle interno de cada poder. 

 

Portanto, desta maneira fica claro que os controles internos são exercidos do âmbito 

de cada poder, o controle externo pelo poder Legislativo, em todas as esferas, em relação aos 

demais poderes. 

Ainda segundo a Constituição Federal, em seu artigo 74, os três poderes devem 

manter, de forma integrada, o sistema de controle interno com finalidade de avaliar o 

cumprimento das metas previstas nos planos plurianual e execução de programas de governo, 

comprovar legalidade e avaliar resultados, quanto eficácia de gestão, exercer controle das 

operações de crédito, bem como dos direitos e haveres da União e apoiar o controle externo 

nos exercícios de sua função/missão institucional. 

Deixa claro assim a amplitude da abrangência do controle aos órgãos de controle 

interno, cujos trabalhos servem de base às verificações e conclusões do TCU (Tribunal de 

Contas da União). 

Os controles internos englobam toda a organização e podem caracterizar-se como 

controles contábeis e controles administrativos (CREPALDI, 2000). Controles contábeis 

dizem respeito à salvaguarda do patrimônio e à fidedignidade das informações contábeis, 

incluindo, por exemplo, controles físicos sobre bens, estabelecimento de níveis de autoridade 

e responsabilidade, segregação de funções, rotação de funcionários e elaboração de relatórios 

periódicos.  

Ainda segundo Crepaldi (2000, p. 55), “os controles administrativos englobam os 

métodos e procedimentos que visam à adesão às políticas estratégicas e à eficiência 

operacional da organização”.  

São instrumentos de controle administrativo o planejamento estratégico, as metas de 

produção, os sistemas de custos e o controle de qualidade, entre outros. 
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Segundo Guerra (2005) o sistema de controle interno deve ser exercido dentro da 

própria estrutura do órgão controlado, por meio de procedimentos e atividades de 

colaboração, com vistas à realização eficiente do sistema e correta gestão da coisa pública. 

Para o seu controle, portanto, é necessária também a fiscalização. 

Neste contexto de necessidade de fiscalização que surge a auditoria interna, que 

como cita Attie (1992), é uma função independente de avaliação, criada dentro da organização 

para examinar e avaliar suas atividades, a qual auxilia os membros da administração a 

assumirem de maneira eficaz suas responsabilidades, através do fornecimento de análises, 

avaliações, recomendações, assessoria e informações relativas às atividades examinadas. 

Estes controles internos têm importância fundamental diante da necessidade dos 

órgãos públicos em prestar contas de suas ações.  

Quando um controle interno é bem definido, montado, planejado e executado, os 

dados obtidos serão aproveitados pela accountability, que segundo Peixe (2002, p. 149) é o 

que “representa a obrigação que a organização tem de prestar contas dos resultados obtidos, 

em função das responsabilidades que decorrem de uma delegação de poder. ”. 

2.4 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

Considerando as responsabilidades dos governantes na administração do bem 

público, e contando com as ferramentas que existem para o controle, surgiu a necessidade de 

se adotar no país um novo regime fiscal, que se baseia em uma severa disciplina para a gestão 

das finanças públicas nos diversos níveis de governo.  

Para que se consiga manter o equilíbrio das finanças públicas, surgiu a Lei 

Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, conhecida também como Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que "estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências".  

Ela vem regulamentar a Constituição Federal no que diz respeito à Tributação e 

Orçamento (Título VI) e atender ao seu artigo 163 que diz: 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Art. 163 - Lei complementar disporá sobre: 

I -  finanças públicas; 

II -  dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 

entidades controladas pelo poder público; 

III -  concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV -  emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V -  fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; 

VI -  operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios; 

VII -  compatibilizarão das funções das instituições oficiais de crédito da União, 

resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 

desenvolvimento regional. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal impôs algumas normas gerais para a administração 

pública, dentre elas a transparência exigida pelo governo em todas suas etapas: planejamento, 

orçamento e execução.  

Transparência essa que deixa clara, antes de qualquer coisa, a função social da lei, 

em permitir a sociedade estar sempre em conhecimento das ações promovidas pelos 

governantes, já que a própria lei obriga a divulgação mensal na internet daqueles que não 

obedecerem aos limites por ela estabelecidos, em caso de dívidas com os cofres públicos.  

 

O propósito da lei é elevar a transparência na gestão do gasto público, permitindo 

que as mecânicas de mercado e o processo político sirvam como instrumento de 

controle e punição dos governantes que não agirem de maneira correta. Ao mesmo 

tempo, espera-se que os bons administradores sejam premiados com reconhecimento 

da população e do mercado, inclusive com maior acesso a crédito (PEREIRA, 2010, 

p. 11). 

 

Neste aspecto, a contabilidade pública, juntamente com essa lei, para controle dos 

gastos públicos, mostra a importância da organização e da responsabilidade do contador 

público no tratamento das demonstrações das contas públicas. É a contabilidade pública a 

principal ferramenta que demonstra para a sociedade onde e como os recursos são utilizados e 

quais suas propriedades. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu justamente em um momento em que a 

gestão pública estava desacreditada, devido ao endividamento público, e elevadas despesas 

com pessoal, que era sempre justificada pelo antigo costume dos governantes que no final de 

seu mandato promoviam grandes obras, deixando sempre a conta na mão dos sucessores.  

Para Pereira (2010, p. 64) a Lei de Responsabilidade Fiscal "introduziu no país uma 

nova cultura de gestão que possibilita valorar o equilíbrio fiscal como meta a ser perseguida" 

e apresenta diversos princípios e parâmetros, os quais podem se destacar: o planejamento, a 

transparência, os limites de endividamento, o estabelecimento de mecanismos para concessão 

de renuncias fiscais e a prudência. 
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No que diz respeito a transparência, a Lei estabeleceu, dentre outras especificações, o 

Relatório de Gestão Fiscal, e Relatório Resumido da Execução Orçamentária e as Prestações 

de Contas. Segundo a própria Lei, o Relatório de Gestão Fiscal deverá conter:  

a) As despesas totais com pessoal;  

b) As dívidas consolidada e mobiliária;  

c) A concessão de garantias e;  

d) As operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.  

O relatório deve indicar as medidas corretivas que foram ou serão adotadas se 

ultrapassados os limites e deverá conter os seguintes demonstrativos: 

e) Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro;  

f) Da inscrição em Restos a Pagar das despesas liquidadas, das empenhadas e 

não-liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa e 

das não-inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos 

foram cancelados;  

g) Do cumprimento do disposto na LRF, no que se refere à liquidação da 

operação de crédito por antecipação de receita, com juros e outros encargos 

incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano, além do atendimento à 

proibição de contratar tais operações no último ano de mandato do 

Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

Já o Relatório Resumido de Execução Orçamentária deve conter as informações 

básicas sobre a execução orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, dentre eles:  

a) O balanço orçamentário e o demonstrativo de execução de receitas e despesas, 

devendo também ser acompanhado dos demonstrativos da receita corrente 

líquida;  

b) Das receitas e despesas previdenciárias do Regime Geral de Previdência social;  

c) Das despesas previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;  

d) Do resultado nominal;  

e) Do resultado primário;  

f) Dos restos a pagar por poder e órgão;  

g) Das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e;  

h) Das despesas com saúde.  
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Todos estes demonstrativos são elaborados tendo por base as informações registradas 

pela contabilidade pública, mais uma vez, mostrando seu aspecto principal social e sendo 

ferramenta de controle tanto para administração pública, tanto para a sociedade. 

Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal é instrumento fundamental para a 

fiscalização do orçamento público municipal. Através dela há um rigor maior no que se refere 

aos gastos públicos refletindo um controle maior do orçamento. 

Além disso, há a exigência de um melhor planejamento do dinheiro público que deve 

refletir em políticas públicas mais eficientes para o município. 

2.5 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

Tendo um instrumento de fiscalização do orçamento público como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que tem justamente o objetivo de aumentar a confiança da sociedade 

nas informações prestadas para aos administradores públicos e para a sociedade, foi 

necessária à criação de uma lei que garantisse o pleno acesso as informações geradas pelo 

estado.  

Criou-se então a lei 12.572/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso 

a informação pública. Entrando em vigor dia 16 de maio de 2012, criou mecanismos que 

possibilita a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o 

recebimento de informações públicas de órgãos e entidades.  

A lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

inclusive aos Tribunais de Conta e ao Ministério Público.  

Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a 

informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas 

recebidos. Portanto, todas as informações produzidas ou custodiadas pelo poder público, e não 

classificadas como sigilosas, são consideradas públicas e acessíveis a todos os cidadãos. 

Para garantir a efetividade do acesso à informação pública, uma legislação sobre 

direito a informação deve observar um conjunto de padrões estabelecidos com base nos 

melhores critérios e práticas internacionais.  

Dentre os principais princípios da Lei, destacam-se: 

 Acesso é a regra, o sigilo, a exceção (divulgação máxima); 

 Requerente não precisa dizer por que e nem para que deseja a informação (não 

exigência de motivação); 
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 Hipóteses de sigilo são limitadas e legalmente estabelecidas (limitação de 

exceções); 

 Fornecimento gratuito de informação, salvo custo de reprodução (gratuidade da 

informação); 

 Divulgação proativa de informações de interesse coletivo e geral (transparência 

ativa) 

 Criação de procedimentos e prazos. 

A lei, além de tornar obrigatória a divulgação de informações, trata também sobre a 

chamada transparência ativa, ou seja, a divulgação de dados por iniciativa do próprio setor 

público, que ocorre quando são tornadas públicas informações, independente de requerimento, 

utilizando principalmente a Internet.  

Essa divulgação, ainda segundo a CGU, além de facilitar o acesso das pessoas e de 

reduzir o custo com a prestação de informações, evita o acúmulo de pedidos de acesso sobre 

temas semelhantes.  

Entre as informações a serem disponibilizadas, deverão constar, no mínimo: 

 Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones 

das unidades e horários de atendimento ao público; 

 Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

 Registros das despesas; 

 Informações as quais se referem aos procedimentos licitatórios, inclusive aos 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

 Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras; 

 Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

Com o acesso prévio a essas informações, o cidadão não precisa acionar os órgãos e 

entidades públicas, gerando benefícios tanto para eles quanto na economia de tempo e 

recursos da administração.  

Com o advento da lei, o acesso à informação pública tornou-se uma maneira simples 

da sociedade ter acesso a informações de seu interesse e controlar as ações de seus 

representantes, bastando apenas ao cidadão conhecer o seu direito e faze-lo valer.  
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Ainda segundo a lei, Municípios com população de até 10 mil habitantes estão 

dispensados da publicação, na rede mundial de computadores, de algumas das informações 

exigidas pela Lei de Acesso a Informação, mantendo-se, porém, a exigência de divulgação, 

em tempo real, de dados relativos à sua execução orçamentária e financeira, nos critérios e 

prazos previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 8º, §4º). 

Para tal, são necessários meios que garantam a disponibilidade, interatividade, 

integração, autenticidade, integridade e primariedade nas informações divulgados e que criem 

novos padrões de usos destas ferramentas, passando pela mudança de cultura no uso da 

tecnologia. Estes padrões, que são conceitos importantes no âmbito da Lei de Acesso a 

Informação, devem ser fornecidos e trabalhados pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação, também conhecidas como TIC’s, sempre visando aumentar o acesso e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, maximizando assim a participação 

social no âmbito público. 

2.6 LEI DA TRANSPARÊNCIA 

A tecnologia é um meio de acesso em massa à informação que antes demoravam 

muito tempo para serem acessadas e chegaram ao conhecimento geral.  

Hoje, as informações são divulgadas quase em tempo real e os fatos nos chegam a 

uma velocidade impressionante que algum tempo atrás diria ser impossível.  

Em vista dessa rapidez que é proporcionada pelos avanços tecnológicos e 

popularização de diversos meios de acesso, a Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, 

Lei de Transparência ou Lei Capibaribe, alterou a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e 

inovou ao determinar que as informações sobre execução orçamentária e financeira da União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal também fosse disponibilizada em tempo real na 

internet. 

Segundo a lei, os dados que devem ser disponibilizados são os seguintes: 

 Quanto às despesas, 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 a 

jurídica beneficiaria do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 

licitatório realizado; 
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 Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades 

gestoras, inclusive a recursos extraordinários; 

 Receitas; 

 Despesas; 

 Fornecedores e; 

 Programas, ações e projetos. 

Regulamentam a lei Complementar 131, o decreto lei nº 7.175/2011 que define o 

padrão de qualidade mínimo exigido do sistema integrado de administração financeira e 

controle, nos termos do inciso III, parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e a Portaria nº 548 de 22 de novembro de 2010, editado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, o qual estabelece os requisitos de segurança e contábeis do já citado sistema 

integrado, utilizado no âmbito de cada ente da federação, adicionais aos já previstos no 

Decreto nº 7.1785/2010. 

Sobre a obrigatoriedade de desenvolver um Portal da Transparência, a Lei 

Complementar define que todos os entes possuem essa obrigação, que se refere em liberar ao 

pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade as informações sobre a execução 

orçamentária e financeira nos meios eletrônicos.  

Estas informações precisam estar na internet, não necessariamente em um único 

portal, mas é desejável que sejam concentradas. 

É considerado “tempo real”, para fins da Lei Complementar 131: 

 

Conforme definido pelo Decreto nº. 7.185/2010, a liberação em tempo real se refere 

à disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso 

público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 

sistema, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança 

operacional necessários ao seu pleno funcionamento. 

 

A Lei definiu também prazos para seu cumprimento, a partir da data de sua 

publicação, sendo eles o de um ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios com mais de 100 mil habitantes, de dois anos para os Municípios que tenham 

entre 50 mil e 100 mil habitantes e de quatro anos para os Municípios que tenham até 50 mil 

habitantes. 

Sobre penalidades aos entes que não obedecerem à publicação, a Lei estabelece que 

o Município que não disponibilizar as informações dentro do prazo estabelecido estará sujeito 

a sanção prevista no inciso I do §3º do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual 

dispõe sobre o impedimento do Município receber transferências voluntárias.  



33 

 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal entende-se por transferência 

voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, 

legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 

A Lei Complementar 131 determina o prazo de atualização e o conteúdo mínimo de 

informações sobre receita e despesa que devem ser divulgadas na internet.  

No entanto, boas práticas de promoção da transparência provam desejável a 

consideração de critérios de boa usabilidade, apresentação didática dos dados e em linguagem 

cidadã, possibilidade de download do banco de dados e canal de interação com os usuários. 

Embora ambas as Leis, tanto a de Acesso a Informação quanto a Lei de 

Transparência, tratem sobre de se saber o que está sendo feito com o dinheiro público, é 

importante ainda destacar as diferenças entre elas. Em resumo: 

A Lei da Transparência é uma Lei Complementar que altera a redação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) no que se refere à transparência da gestão fiscal.  

O texto determina que sejam disponíveis, em tempo real, informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

Já a Lei Federal 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, regula o acesso a 

informações e dispõem sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Regulariza o direito do cidadão em solicitar os documentos que 

tiver interesse sem justificar o pedido. 

Sendo assim, o Município deve cumprir o que determinam as leis, em conjunto, e 

evitar ser penalizada pelo seu descumprimento.  

2.7 PANORAMA SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI DE 

TRANSPARÊNCIA NO BRASIL 

A Controladoria Geral da União mantém em seu site oficial o chamado “Mapa da 

Transparência”, de atualização quadrimestral, que acompanha os sites oficiais do Poder 

Executivo estadual e municipal, do panorama atual da regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação (LAI).  

A pesquisa alcança os vinte e seis Estados, o Distrito Federal, vinte e seis Capitais e 

duzentos e cinqüenta e quatro municípios com população superior a cem mil habitantes, os 

quais são obrigados, segundo a Lei de Acesso a Informação, a prestação de contas. 
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Conforme dados do último levantamento, efetuado em fevereiro/março de 2015, 

verifica-se que foi localizada a regulamentação da Lei de Acesso a Informação em 81% dos 

Estados (incluindo o Distrito Federal) e 74% das capitais. 

 Distrito Federal e vinte e um Estados (Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins); 

 Vinte Capitais (Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, 

Fortaleza, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto 

Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Teresina e 

Vitória). 

Com relação aos municípios, acima de 100 mil habitantes, apenas 36% (incluindo 

capitais) foi localizada regulamentação da Lei de Acesso à Informação. 

O site da CGU conta com toda a legislação dos estados que já tem a Lei de Acesso a 

Informação regulamentada, bem como todos os endereços e sites onde é possível acessar 

informações individuais de cada estado e município do país. 

Em 15/05/2015, data em que a LAI comemorou seus três anos, a Controladoria Geral 

da União lançou o 1º índice que mede a transparência pública em estados e municípios 

brasileiros.  

A chamada "Escala Brasil Transparente", foi criado para avaliar o cumprimento às 

normas das Leis de Acesso a Informação. No total, foram analisados quatrocentos e noventa e 

dois municípios com até 50 mil habitantes, incluindo todas capitais, além dos vinte e seis 

estados e do Distrito Federal. 

De acordo com o levantamento da CGU, a média de pedidos de acesso à informação 

mensal é de 7,3 mil. O maior número de pedidos registrados em um único mês desde a 

entrada em vigor da lei foi em março de 2015, atingindo um total de 9,8 mil. Segundo a CGU, 

as categorias com mais assuntos procurados são Finanças (12,99%), Administração Pública 

(11,36%), Previdência Social (6,84%), Gestão, preservação e acesso (6,19%) e Educação 

Superior (5,35%). 

Acesso a alguns dados também foram negados. Os principais motivos que levaram os 

órgãos da administração federal a negar acesso à informação dos dados pessoais foi 

informação sigilosa de acordo com a legislação; pedido genérico; pedido incompreensível; e 

informação sigilosa conforme a Lei de Acesso. 
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Quando um órgão se nega a repassar informações sob essas argumentações, o pedido 

entra no balanço dos respondidos. Porém, nesses casos, o cidadão pode entrar com recurso e 

procurar a autoridade máxima do órgão para o qual enviou o pedido, a CGU ou a Comissão 

Mista de Reavaliação (órgão composto por dez ministérios que revê as respostas e os 

recursos). 

O levantamento mostra que São Paulo (25,5%) é o estado com mais pedidos de 

acesso a informações. Depois, vêm Rio de Janeiro (13,1%) e Minas Gerais (10%). 

2.8 PANORAMA SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI DE 

TRANSPARÊNCIA NO RIO GRANDE DO SUL 

Segundo o site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei de 

Acesso a Informação entrou em vigor dia 16 de maio de 2012, criando mecanismos que 

possibilita a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o 

recebimento de informações públicas de órgãos e entidades.  

Em outubro do mesmo ano (2012), o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Sul veiculou a análise do conteúdo dos portais dos Municípios gaúchos (Poder Executivo) 

à luz do disposto na Lei Federal nº. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.  

O levantamento objetivou verificar o desempenho dos Executivos Municipais quanto 

ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação e da Lei da Transparência, com o intuito de 

subsidiar a Corte de Contas na fiscalização e no acompanhamento da gestão administrativa 

dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, além de se estimular o controle da sociedade 

em relação à gestão governamental.  

Os dados apresentados foram colhidos dos sites mantidos pelos Executivos 

Municipais do Rio Grande do Sul (RS) na internet. Na ausência de sites oficiais, foram 

utilizadas as informações constantes nos domínios da Confederação Nacional dos Municípios 

- CNM e Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS. 

Entre os quesitos avaliados no levantamento destacam-se a indicação clara à Lei de 

Acesso à Informação, informações relativas a repasses ou transferências de recursos, 

informações sobre as despesas realizadas, Informações sobre licitações, editais e resultados 

dos certames, informações sobre contratos celebrados ferramenta de pesquisa nos sites, 

medidas para garantir o acesso às informações previstas pela Lei de Acesso à Informação por 

parte de pessoas com deficiência e existência de instrumento normativo local que regulamente 

a solicitação de informações com base na Lei de Acesso à Informação, entre outros. 
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Destacam-se os dados analisados dos sites dos Executivos Municipais, para 

determinar se o acesso às informações se encontrava em local de fácil visualização em seu site 

na internet, no primeiro ano da promulgação da lei. 

Do exame, concluiu-se que 98,8% dos Poderes Executivos de Municípios com até 10 

mil habitantes (327) e 90,3% daqueles com mais de 10 mil habitantes (149) não apresentam 

indicação clara à Lei de Acesso a Informação em seus sites. Ou seja, apenas 20 dos 496 

portais visitados atendiam ao quesito.  

O resultado, portanto, abrangeu o primeiro ano da implantação da lei, ou seja, os 

municípios ainda estavam se adequando à lei.  

O levantamento deixou claro de que não havia ainda no âmbito público, a 

preocupação da divulgação das informações e nem tanta procura pelos mesmos, tornando o 

processo mais complicado e sem legislação para apoio em caso de necessidades antes da 

promulgação da lei. 

Em um panorama mais atual, do último estudo realizado pelo Tribunal de Contas da 

União, a avaliação dos sites dos Executivos e Legislativos Municipais do Estado do Rio 

Grande do Sul, que ocorreu no período de 1º de setembro de 2014 a 15 de outubro 2014. 

Seguiu a mesma metodologia do estudo realizado em 2012, com uma diferença: no 

ano de 2014, além de acompanhamento ou não das exigências da Lei de Acesso a Informação, 

o TCE também visou à premiação das prefeituras que cumpriam essas exigências.  

A referida premiação tem se destacado no Rio Grande do Sul como uma ferramenta 

instrutiva e motivadora na missão de erradicar a opacidade na gestão dos bens e dos recursos 

públicos.  

Entre as ações contempladas pela campanha, está o “Prêmio Boas Práticas de 

Transparência na Internet”, a ser concedido a partir de avaliação dos sites oficiais dos Poderes 

Executivo e Legislativo dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, visando a enaltecer 

os portais que se destacarem no quesito transparência ativa.   

No que diz respeito apenas ao Poder Executivo, o TCE obteve os seguintes dados, 

considerados de maior relevância, conforme mostra a Tabela 1: 
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Tabela 1 – Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet 

INFORMAÇÕES 

DIVULGADAS 

Municípios com Mais de 100 

mil habitantes 

Municípios com Até 100 mil 

habitantes 

Sistema de informação pela 
internet 

63,01 % 62,30 % 

Repasses e transferências de 
recursos 

97,60 % 94,50 % 

Beneficiários de pagamentos 
prefeituras 

98,20 % 94,50 % 

Licitações e editais 75,60 % 54,70 % 
Contratos Celebrados 64,90 % 65,30 % 

Remunerações dos 
servidores 

42,30 % 32,20 % 

Fonte: TCE/RS (2014) 

 

Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, portanto, um dos 

principais problemas apontados pela pesquisa é a persistência do tabu em torno da divulgação 

dos contracheques dos servidores públicos, mesmo que a capital, Porto Alegre, seja exemplo 

no país em termos de divulgação. A resistência na divulgação dos dados referentes aos 

servidores públicos, em 2014, somente 36% das administrações divulgavam os nomes e 

salários dos seus funcionários. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo aqui apresentado pode ser classificado quanto a sua natureza como teórico-

empírico, pois se embasará tanto em livros, artigos, sites e demais publicações relacionadas ao 

tema, quanto em pesquisa prática que será realizada junto às entidades selecionadas como 

alvo do estudo. 

A pesquisa terá uma abordagem quantitativa, que segundo Gunther (2006) é 

projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística do 

que está sendo estudado. Ainda segundo Gunther (2006, p. 29) "as questões devem ser diretas 

e facilmente quantificáveis, e a amostra deve ser grande o suficiente para possibilitar uma 

análise estatística confiável".  

Logo, a pesquisa se dará por meio da coleta de dados através de questionários 

aplicados junto aos setores competentes dos entes públicos, a fim de se obter uma maior 

compreensão sobre os desafios na implementação da Lei de Transparência e Lei de Acesso a 

Informação sob a ótica dos contadores do setor público da região da AMUNOR (Associação 

dos Municípios do Nordeste Riograndense), bem como entender a importância destas leis e 

verificar se os principais aspectos das mesmas estão sendo aplicados pelo contador público 

nas prefeituras desta região. 

Quanto aos fins, trata-se de um estudo descritivo, pois de acordo com Gil (1996, p. 

42), “a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”.  

Serão realizadas pesquisas bibliográficas a respeito do tema, e também serão 

reunidas informações por meio de questionários, entrevistas e/ou outros meios de coleta de 

dados. 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O presente estudo tem por objetivo realizar uma pesquisa com as prefeituras que 

pertencem a Região da AMUNOR (Associação dos Municípios do Nordeste Riograndense). 

Fazem parte da associação os seguintes municípios: 
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Tabela 2 – Municípios pertencentes a AMUNOR. 

Prefeituras  Habitantes 

Água Santa 3.839 habitantes 

Barracão 5.491 habitantes 

Cacique Doble 5.089 habitantes 

Caseiros 3.152 habitantes 

Ibiaçá 4.848 habitantes 

Ibiraiaras 7.432 habitantes 

Lagoa Vermelha 28.419 habitantes 

Machadinho 5.654 habitantes 

Maximiliano de Almeida 4.901 habitantes 

Paim Filho 4.248 habitantes 

Sananduva 16.086 habitantes 

Santa Cecilia do Sul 1.699 habitantes 

Santo Expedito do Sul 2.494 habitantes 

São João da Urtiga 4.846 habitantes 

São José do Ouro 7.116 habitantes 

Tapejara 21.224 habitantes 

Tupanci do Sul 1.591 habitantes 

Vila Lângaro 2.197 habitantes 
Fonte: IBGE/2014 

 

 A abordagem será feita por meio de questionários enviados via e-mail e também 

pontuais visitas aos órgãos públicos para maior conhecimento da profissão do contador 

público em seu ambiente de trabalho, bem como suas tarefas realizadas no seu cotidiano.  

Serão agendadas visitas in loco em algumas das prefeituras selecionadas para estudo. 

Nas demais, o contato será realizado via e-mail e telefone. Caso alguma não retornar o contato 

no prazo estabelecido, será realizado um contato telefônico para esclarecer possíveis dúvidas, 

buscando assim obter o maior número possível de respostas ao trabalho. 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O presente trabalho será desenvolvido também, a partir da coleta de dados 

secundários, obtidos por meio de pesquisas bibliográficas que tem papel fundamental na 

elucidação dos conceitos relacionados ao tema foco do estudo. 
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Também serão utilizados dados primários levantados junto às prefeituras 

pertencentes à região da AMUNOR (Associação dos Municípios do Nordeste Riograndense), 

por meio da aplicação de questionários enviados via e-mail e visitas in loco, conforme 

explicitado no capítulo 3.2 do presente estudo, bem como serão utilizados sites do Tribunal de 

Contas do Estado, Controladoria Geral da União e demais sites municipais, entre os meses de 

setembro e novembro de 2015.  

Assim, como forma de coleta de dados, foram enviados questionários via e-mail (17 

questionários) e presencial (1 questionário) para os contadores públicos de 18 prefeituras 

pertencentes a Associação dos Municípios do Nordeste Riograndense, a AMUNOR. Através 

de ligações telefônicas os contadores de cada uma das prefeituras da região foram convidados 

a participar da pesquisa, e o questionário foi enviado ao e-mail do mesmo após sua 

concordância. Dos 18 contadores convidados, 13 responderam ao questionário.  

É importante ressaltar que foram realizados diversos contatos via e-mail e telefone na 

tentativa de resposta por parte dos contadores que antes haviam aceitado em participar da 

pesquisa, e mesmo assim, 5 dos 18 questionários ficaram sem resposta. 

A Tabela 3 especifica quais foram as prefeituras e quais contadores participantes da 

pesquisa: 

 

Tabela 3 - Prefeituras e contadores participantes da pesquisa sobre desafios na implementação 

da Lei de Transparência e Lei de Acesso à Informação 

Prefeituras Contador (a) participante 

Água Santa Adroaldo Favaretto 

Barracão Tiago Figueredo Broch 

Cacique Doble Janaina Reginato 

Caseiros Jean Michel dos Santos 

Ibiaçá Carmeliana Picolotto Zago 

Machadinho Darlin Spagnolo 

Maximiliano de Almeida Alcione Mônica da Motta 

Paim Filho Ataíse Perondi 

Sananduva Mário C. Sauer 

São João da Urtiga Alex Rufatto 

São José do Ouro Nair Bernardete Ramos 

Tapejara Gemson Barreto do Amaral 

Tupanci do Sul João Daros 

Fonte: o autor (2015) 
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O questionário, composto de 11 questões optativas e 1 discursiva, buscou entender a 

opinião pessoal dos contadores acerca das leis, levando em conta seu conhecimento sobre as 

mesmas, seu grau de envolvimento na divulgação das informações, sua participação em 

cursos ou treinamentos, entre outras. 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os dados obtidos por meio da pesquisa serão tabulados em planilhas do software 

Excel e/ou outro semelhante, os quais serão utilizados para que seja realizado um cruzamento 

entre os questionários aplicados e entre respostas dadas pelos entrevistados, verificando-se 

assim o posicionamento dos contadores públicos frentes ao tema foco do estudo. 

Dando sequência ao trabalho, os dados obtidos a partir da tabulação serão, 

preferencialmente, organizados em tabelas, quadros, figuras ou gráficos para que seja possível 

uma melhor visualização e compreensão dos resultados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para melhor compreensão dos dados obtidos, a análise dos resultados foi dividida em 

três etapas: panorama sobre as leis na região; Envolvimento do contador público na 

divulgação/tratamento das informações e; Desafios e dificuldades enfrentadas pelos 

contadores no processo. Desta forma, foi possível compreender de maneira ampla e 

organizada se as prefeituras seguem o que a lei exige, se os contadores estão colocando em 

prática os requisitos da lei e se suas ações correspondem a suas ideias e opiniões pessoais 

sobre o tema, tornando assim possível uma comparação entre as mesmas.  

De maneira geral, a análise busca elucidar o dia a dia do contador público em seu 

ambiente de trabalho, bem como a forma com que usa as ferramentas que tem à sua 

disposição para realizá-lo, seguindo ao máximo o que pedem as leis. 

 

4.1 PANORAMA DA LEI DE TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

NA REGIÃO DA AMUNOR 

A coleta de dados procurou apurar os requisitos fundamentais da Lei de Acesso à 

Informação e criar deste modo um check list a fim de observar o cumprimento ou não das leis 

nas referidas prefeituras da região. Para isso, os portais de transparência da internet de cada 

prefeitura foram analisados e os dados foram obtidos.  

Aqui é importante relembrar que a Lei de Transparência, criada em 2009 obriga os 

União, Estado e Municípios a divulgarem seus gastos e demais informações em tempo real na 

internet. Já a Lei de Acesso a Informação, criada em 2011, regulamenta esse direito e dá as 

suas garantias, ou seja, especifica quais são as informações que devem ser divulgadas e como. 

O estudo, neste caso, leva em consideração as duas leis já que são complementares. Uma, por 

tratar da divulgação das informações na internet, e outra, por especificar como essa 

divulgação deve ser feita. 

Segundo a análise da Lei de Acesso à Informação, os órgãos e entidades deverão 

disponibilizar, em seus sites eletrônicos, informações sobre: 

a) Estrutura organizacional e atribuições dos órgãos, lista dos principais cargos e 

seus respectivos ocupantes, endereços e telefones de suas unidades e horários 

de atendimento ao público; 

b) Programas, projetos, ações, obras e atividades, indicando a unidade 

responsável, principais metas e resultados e indicadores (se existirem); 
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c) Repasses ou transferências de recursos financeiros; 

d) Execução orçamentária e financeira detalhada; 

e) Licitações, contratos e notas de empenho emitidas; 

f) Remuneração recebida por servidores e empregados públicos; 

g) Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

h) Contato da autoridade de monitoramento da LAI na instituição e informações 

sobre o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC); 

i) Informações classificadas e desclassificadas. 

Para melhor comparação e análise, e afim de que as categorias abrangessem os 

objetivos do trabalho, os nove requisitos fundamentais foram transformados em 15 itens, os 

quais foram analisados um por um, nos sites das prefeituras. Esses itens levam em conta 

também a relevância das informações na contabilidade, ou seja, são informações as quais são 

importantes para o contador público na realização do seu trabalho. 

Os itens analisados em cada um dos sites das 18 prefeituras foram: 

1) Pedido de informações por meio da internet; 

2) Relatório de pedidos de informação; 

3) Repasses e Transferências; 

4) Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento;  

5) Natureza da receita; 

6) Licitações e editais; 

7) Contratos Celebrados; 

8) Dados gerais; 

9) Bens – imóveis; 

10) Bens – Veículos; 

11) Relação dos servidores; 

12) Publicação de respostas a perguntas mais frequentes; 

13) Ferramenta de pesquisa; 

14) Canal de Comunicação com o Cidadão ("fale conosco" - Ouvidoria); 

15) Instrumento Normativo local que regulamente a LAI. 

Aqui, é importante fazer uma ressalva: segundo a Lei de Transparência, esses dados 

precisam estar sendo divulgados em tempo real, ou seja, em no máximo 24 horas após terem 

sido geradas, elas precisam estar disponíveis nos portais da transparência de cada prefeitura.  
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1) Pedidos 

internet

2) Relatório 

de pedidos 

3) 

Repasses

4) Empenho/ 

liquidação/ 

pagamento

5) 

Natureza 

da receita

6) 

Licitações 

e editais

7) 

Contratos 

8) Dados 

gerais

9) 

Imóveis

10) 

Veículos

11) Info. 

Servidores

12) Perguntas 

mais 

frequentes

13) 

Pesquisa
14) SIC

15) 

Normativo 

Local

Água Santa ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

Barracão ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

Cacique Doble ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caseiros ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

Ibiaçá ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

Ibiraiaras ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Lagoa Vermelha ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Machadinho ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘

Maximiliano de Almeida ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔

Paim Filho ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sananduva ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Santa Cecilia do Sul ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘

Santo Expedito do Sul ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✔

São João da Urtiga ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘

São José do Ouro ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tapejara ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Tupanci do Sul ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vila Langaro ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

PREFEITURAS

REQUISITOS

Os dados obtidos foram analisados e tabulados. A tabela 4 mostra o check list 

montado com os dados dos Portais de Transparência, com os sites que atendem e os que não 

atendem aos requisitos. 

 

Tabela 4 – Check List de conformidade dos Portais de Transparência Municipais 

Fonte: o autor (2015) 

 

O gráfico 1, montado com base na tabela acima, identifica quanto (em %) cada 

prefeitura atende aos requisitos básicos propostos pela lei. 

A prefeitura de Água Santa, por exemplo, atende a 13 de 15 dos quesitos, ou seja, 

atende a 87% dos totais de itens, e assim por diante. No gráfico 1, pode-se ter uma visão geral 

de cada prefeitura e quanto cada uma delas atende a lei. 

 

Gráfico 1 - Índice de conformidade municipal 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 



45 

 

Como pode-se perceber, a maioria dos municípios atende a boa parte dos quesitos 

analisados. As prefeituras que ficaram com menor número de itens foram: Ibiraiaras (33%), 

Machadinho (53%) e São João da Urtiga (47%). Em comum entre as menos pontuadas, está o 

não cumprimento dos itens “Bens - imóveis” e “Bens - veículos”, tendo em vista que a 

maioria das outras prefeituras pesquisadas apresenta esses dados nos seus respectivos Portais 

de Transparência. 

Já as prefeituras que mais atendem aos quesitos analisados em conformidade com a 

Lei são a Prefeitura Municipal de Cacique Doble, Paim Filho e Sananduva, que atendem a 

93% dos itens da Lei. O único dos itens que não pode ser encontrado em nenhum dos sites das 

prefeituras pesquisados foi o “Relatório de Pedidos das Informações”. 

Logo em seguida vem as prefeituras de Água Santa, Caseiros, Ibiaçá e São José do 

Ouro, todas atendendo a 87% dos itens. 

Os dados também foram analisados por quesito, para que pudesse ser encontrado 

qual era o item mais respeitado entre os sites pesquisados, e qual era o que aparecia menos, ou 

não aparecia entre os sites das prefeituras. 

Os gráficos 2 e 3 mostram os dados obtidos por requisito na coleta de dados: 

 

Gráfico 2 - Índice de conformidade por requisito legal – Parte 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Gráfico 3 – Índice de conformidade por requisito legal – Parte 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Nos gráficos 2 e 3, é possível identificar quais foram os quesitos mais respeitados 

pelas prefeituras na hora da divulgação dos dados produzidos por ela. Todos os sites da 

transparência na internet das prefeituras da região da AMUNOR respeitam e divulgam os 

itens 3, 4, 5 e 6, sobre “Repasses e Transferências”, “Número e valor de empenho, liquidação 

e pagamento”, “Natureza da receita”, e “Licitações e editais”. 

É importante notar a ausência total nos portais, de informações referentes ao item 2, 

“Relatórios de Pedidos de Informações”, que são os dados sobre pedidos de informações 

requeridos pela população que não estão presentes no site. Nesses casos, é possível de que não 

existam pedidos em aberto no momento da pesquisa, ou que o site não conte realmente com 

essa opção. 

Durante a análise de dados, foi possível constatar que os sites de transparência da 

maioria das prefeituras possuem o mesmo layout (Figura 1). Umas, apresentam as 

informações de forma mais clara de que as outras, mas basicamente todas apresentam as 

mesmas informações, no mesmo local, de maneira similar. Isso contribui, de certa maneira, 

para que o cidadão que necessite localizar as informações de diferentes prefeituras as 

encontres de maneira mais fácil e ágil. 
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Figura 1 – A Maioria dos Portais de Transparência apresentam layouts semelhantes 

 

Fonte: print screen do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Água Santa/RS 

 

E são justamente as prefeituras que apresentam layouts diferenciados (Figura 2) das 

demais que divulgam menos informações, segundo o levantamento, como é o caso da 

Prefeitura Municipal de Ibiraiaras e a Prefeitura Municipal de São João da Urtiga. 

 

Figura 2 – Os Portais com layouts diferenciados são os que fornecem menos informações. 

 

Fonte: print screen do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ibiraiaras/RS 

 

Na maioria dos sites que apresentam o mesmo layout, por exemplo, é possível 

perceber que o item 12, “Publicação de respostas a perguntas frequentes” é padrão, ou seja, 

todos os sites possuem exatamente as mesmas perguntas e as mesmas respostas, bem como o 

campo de “Ferramentas de Pesquisa”, item 13, apesar de obviamente, retornar resultados 

diferentes. 
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Na análise, também foi possível constatar os resultados de um dos itens mais 

controversos da Lei de Acesso à Informação, referentes ao item 11, “Relação dos Servidores” 

nas prefeituras da região da AMUNOR. Apenas 39% dos sites de transparência mostram 

dados completos, ou seja, dados como código, nome, função, carga horária, salário, setor e 

outros, aparecem entre as buscas. Nas demais prefeituras, apenas função, carga horária e 

salários são expostos e não foram considerados neste caso. Este aspecto se torna, juntamente 

com as barreiras tecnológicas, uma das maiores dificuldades e até mesmo um tabu entre os 

entes públicos, que ficam com certo receio em divulgar esses dados ao público interessado. 

Apesar disso, todas as prefeituras apresentam os dados, de uma forma ou de outra. 

De modo geral, as prefeituras atendem de maneira satisfatória aos aspectos da Lei de 

Acesso à Informação.  

4.2 O ENVOLVIMENTO DOS CONTADORES PÚBLICOS DA REGIÃO DA AMUNOR 

NA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 

A Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência são importantes ferramentas 

para que a população possa ter controle e auxiliar na tarefa de fiscalização dos entes públicos. 

As leis, além de serem importantes para que a população saiba onde e como o dinheiro 

público está sendo usado, serve como mais uma maneira de o administrador público ter 

controle sobre sua equipe de trabalho e saber o alcance do interesse da população nos dados 

que são produzidos.  

Como pode-se observar na análise dos dados anteriores, os portais da transparência 

dos municípios da Região da AMUNOR já contam com muitos dados e ferramentas para que 

a sociedade obtenha mais informações do que acontece com as receitas e despesas das 

respectivas prefeituras, por exemplo, e já abrangem diversos aspectos obrigatórios das leis. 
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É importante lembrar que a Lei de Acesso à Informação tem diferentes 

obrigatoriedades para municípios com até 10 mil habitantes e outras para municípios com 

mais de 10 mil habitantes, o que deixam claro que apesar de a grande maioria dos municípios 

da região da AMUNOR serem pequenos, os esforços estão sendo imensos, com muitas 

prefeituras, inclusive, sendo agraciadas com o Selo de Transparência na Internet, iniciativa 

essa que visa premiar as prefeituras por seus esforços em divulgar as informações na internet. 

Das 18 prefeituras da região da AMUNOR, sete foram agraciadas com o prêmio no ano de 

2015, sendo elas: Lagoa Vermelha, Tapejara, Sananduva, São José do Ouro, Cacique Doble, 

Paim Filho e Ibiaçá, o que mostra concordância com os dados que foram obtidos e analisados 

no Gráfico 1 – Índice de Conformidade Municipal. 

 Surge então a necessidade de entendimento de como um dos responsáveis pela 

divulgação destas informações se comportam diante das obrigatoriedades impostas pelas 

mesmas. A pesquisa procurou entender, através de questionários aplicados nas prefeituras da 

região, quais são os maiores desafios e dificuldades encontradas pelos contadores do setor 

público na implementação da Lei de Transparência e Lei de Acesso a Informação. 

O questionário como aplicado aos contadores encontra-se no Apêndice A. 

Após as respostas dos questionários, os dados foram tabulados e os gráficos a seguir 

foram montados para melhor visualização dos resultados: 

Sobre o conhecimento das Leis de Transparência e Lei de Acesso à Informação 

(Questão nº. 1), 100% dos contadores pesquisados afirmam que já leram e tem conhecimento 

sobre as mesmas. 

 

Gráfico 4 – Questão nº. 1 
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O questionário buscou também identificar qual é a forma que o município atende a 

lei sob a ótica do contador. Neste quesito, segundo os próprios contadores, todas as 

prefeituras atendem, de maneira ou outra, o que pede a lei, sendo que 9 (69%) prefeituras 

atendem as leis de maneira integral, e 4 (31%) atendem de maneira parcial.  

As respostas mostraram conformidade entre o que foi apontado pelos contadores e o 

que foi analisado anteriormente nos portais de transparência de cada município. 

 

Gráfico 5 – Questão nº. 2 

Já Questão nº. 3 buscou identificar qual o grau de envolvimento no processo de 

divulgação das informações por parte dos contadores, em uma escala que varia de zero (sendo 

nenhum envolvimento / não participa) a 10 (participa ativamente). A questão se mostra 

interessante, já que é importante entendermos se os contadores participam e se fazem presente 

no momento da elaboração das informações que serão divulgadas e que eles mesmos 

produzem.  

 

Gráfico 6 – Questão nº. 3 
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Pode-se identificar que as respostas variam muito de contador para contador. Neste 

caso, podemos atribuir estes resultados ao fato de que algumas prefeituras contam com uma 

pessoa que é a total responsável por todo o processo, que diz respeito à publicação destas 

informações, como apontado pelos próprios contadores. Supõe-se assim que, se existe um 

responsável pela divulgação, a responsabilidade do contador neste caso seja menor. Mesmo 

assim, é grande o número de contadores que acompanha o processo e se mostra interessado na 

divulgação de tais informações. Seis deles apontam entre 5 e 7 o seu nível de envolvimento e 

dois dos contadores,15% do total, se mostram muito presentes neste processo.  

Também pode-se fazer uma comparação com as respostas dadas a Questão nº. 4 e 5 e 

6, que dizem respeito a preparação e conferência das informações por parte dos contadores 

antes e depois das publicação nos portais de cada município. 

 

Gráfico 7 – Questão nº. 4 

Dois contadores afirmam que as informações produzidas são preparadas, ou seja, são 

conferidas, analisadas e em alguns casos alteradas para melhor vizualização, claro, sem o 

objetivo de de mascarar alguma informação, mas com intuito de torna-la mais acessível e 

compreensivel aos interessados por elas. Já o restante dos contadores afirma que as 

informações são publicadas sem nenhum tipo de alteração.  
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Gráfico 8 – Questão nº. 5 

Nove contadores afirmam que conferem as informações antes delas publicada (69%) 

e oito deles conferem depois, acessando as mesmas através do Portal (62%). 

 

Gráfico 9 – Questão nº. 6 

A Lei de Transparência e a Lei de Acesso à Informação são leis relativamente novas, 

que entraram em vigor em 2009 e 2012, respectivamente. Os municípios e demais entes vem 

então se adaptando de maneira continua no cumprimento dessas leis. Os servidores que 

trabalham direta ou indiretamente com elas precisam estar ciente de suas normas e suas 

obrigações.   

A Questão nº. 7 buscou identificar se os contadores da região já participaram ou 

participam de cursos ou treinamentos com o intuito de se manterem atualizados para 

realizarem seu trabalho com o máximo de confiabilidade sabendo que tudo está de acordo 

com a legislação  
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Gráfico 10 – Questão nº. 7 

Na Questão 7, a maioria dos contadores afirmou que não participou de nenhum 

treinamento ou curso sobre as leis, totalizando 54% dos contadores consultados. 

Quando questionados qual consideram a importância das leis para a sociedade, em 

uma escala que varia de 0 (nada importante) a 10 (muito importante), na Questão nº. 8 do 

questionário, os contadores se mostraram com opiniões bastante diferentes, mais uma vez. 

Um dos contadores classificou a importância das leis como 2 (pouco importante). Já quatro 

deles afirmaram que as leis têm importância máxima para a sociedade como forma de 

controle, marcando 10 no questionário. A resposta dos demais variam de 6 a 9. 

 

Gráfico 11 – Questão nº. 8 

Algumas das justificativas para essas respostas encontram-se na Questão nº 12 do 

questionário, como poderá ser visualizado no próximo capítulo. 
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Consequentemente, após entender qual a importância das leis segundo os contadores, 

é importante também entender se os mesmos acreditam que todas as informações previstas em 

lei sejam divulgadas (Questão nº. 9). Aqui, 69% deles acreditam que sim, as informações que 

as leis exigem são relevantes e devem ser divulgadas. Aqui podemos fazer uma ligação com a 

questão anterior (Questão nº. 8): os contadores que acham as leis pouco importantes, 

consequentemente acham que nem todas as informações devem ser divulgadas. Já os que 

consideram as leis muito importantes, acham relevante que todas as informações sejam de 

conhecimento geral.  

A Questão nº. 12 também justifica a maioria das respostas do gráfico a seguir. 

 

Gráfico 12 – Questão nº. 9 

Nas Questões nº 10 e 11, por fim, o questionário buscou identificar se os contadores 

estão satisfeitos com a forma em que as informações estão sendo divulgadas e qual considera 

o nível de cumprimento das leis atualmente, nas prefeituras onde trabalham.  

Nesta, 69% dos contadores estão sim muito satisfeitos com a forma em que as 

informações estão sendo divulgadas em suas prefeituras, 8% estão satisfeitos e 23% estão 

pouco satisfeitos. 
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Gráfico 13 – Questão nº. 10 

Também em uma escala de 0 a 10, para avaliar a opinião dos contadores sobre o grau 

de cumprimento dos requisitos da lei atualmente em suas prefeituras, onde 0 seria “não 

obedece” e 10 seria “obedece totalmente”, dois contadores deram nota 5, um contador nota 6, 

um contador nota 7, quatro contadores nota 8, três nota 9 e dois contadores acreditam em um 

total cumprimento das informações, dando então nota 10. 

 

Gráfico 14 – Questão nº. 11 
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A análise de dados deste questionário aplicado aos contadores das prefeituras da 

região, juntamente com a pesquisa nos sites das mesmas (Portais da Transparência), quando 

confrontados, nos mostram que os contadores estão cientes da importância dessas leis para a 

sociedade. E mais do que isso, também pode-se perceber através das analises, que estão 

cientes de que pontos precisam melhorar para conseguirem alcançar o máximo de satisfação 

no cumprimento das leis. A maioria das dificuldades percebidas no acesso ao Portal da 

Transparência de cada município foram apontadas pelos contadores durante o questionário. 

Os contadores sabem das dificuldades que existem dentro do setor público na 

divulgação destas informações, sabem das limitações tecnológicas dos municípios em que 

trabalham e também percebem como a sociedade recebe essas informações.  

A grande maioria dos contadores sabem que as informações que são produzidas por 

eles estão sendo usadas em diferentes tipos de analise, tanto para controles internos, quanto 

para sociedade, e a vontade de evolução e de tornar os dados mais acessíveis e de fácil 

entendimento é visível. 

 

4.3 DESAFIOS DA TRANSPARÊNCIA NA ÓTICA DOS CONTADORES 

O trabalho buscou também, além de questões com respostas pré-estabelecidas, saber 

a opinião pessoal do contador acerca das leis, do processo de divulgação e das dificuldades e 

desafios sob sua ótica, foco do trabalho. A Questão nº. 12 do questionário, por fim, buscou 

entender diretamente os desafios dos contadores públicos na implementação das Leis de 

Transparência e Lei de Acesso à Informação. 

Assim sendo, os contadores foram convidados a responder ao seguinte 

questionamento: “Qual considera o maior desafio / dificuldade na implementação da Lei de 

Acesso à Informação e Lei de Transparência pelo setor público? Comente”. O objetivo 

principal do questionamento é fazer com que contadores pudessem expressar quais são 

aqueles que consideram as maiores dificuldades tanto no cumprimento dessas leis, quanto na 

divulgação informações que eles produzem para os controles internos e para a sociedade. 

Entender o pensamento do contador público frente a essas leis torna-se uma maneira 

de se perceber o quanto o mesmo está realmente envolvido no processo, e o quanto suas 

opiniões pessoais interferem na realização do seu trabalho. 

Como já visto anteriormente, 13 questionários foram respondidos, dos 18 contadores 

convidados, e neste último questionamento, apenas 11 dos 13 contadores aceitaram responder. 
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Esta questão esclarece, por exemplo, algumas das questões anteriores, já que mostra 

diretamente a opinião dos contadores sobre o assunto em questão (Questão nº. 8, por 

exemplo) 

A maioria dos contadores acredita que o fator cultural é um grande desafio na 

implementação das leis. Eles acreditam que mesmo que a população saiba que existem 

ferramentas disponível para acessar os dados elaboradas pelo setor público, poucas tem o 

habito de visitar e analisar essas informações, e quem o faz, muitas vezes não as compreende 

por completo. Segundo Janaina Reginatto, contadora da Prefeitura Municipal de Cacique 

Doble: 

O maior desafio não é a divulgação em si, é que poucas pessoas acompanham, e 

os que acompanham pouco entendem, e tiram, a partir daí conclusões errôneas. 

Grande parte dos entrevistados concorda com essa afirmação, dizendo que uma das 

maiores dificuldades é fazer com que os leigos entendam e não compreendam de maneira 

errônea o que é divulgado. 

Outra dificuldade encontrada pelos contadores são as barreiras tecnológicas. Alguns 

deles citam as fragilidades dos sites como um empecilho na hora da divulgação. Por se 

tratarem, em sua maioria, de municípios pequenos, a falta de dados informatizados e maior 

integração de informações entre diversos setores da prefeitura torna-se um problema na hora 

da disponibilização desses dados nos portais de transparência. 

O comentário de João Daros, contador da Prefeitura Municipal de Tupanci do Sul, 

resume a opinião da maioria dos contadores consultados: 

A maior dificuldade está na centralização dos dados e coleta das informações, 

pois os dados publicados são fornecidos por diversos setores da administração 

municipal. A solução para isso seria um bom setor de informática para 

centralizar todos estes dados e fazer a publicação, mas, isto em municípios 

pequenos como o nosso caso, não é fácil, pois isto irá onerar o município. 

Dados como “Controle de projetos e obras” e “Celebração de contratos” foram 

alguns dos exemplos de dados informatizados citados pelos contadores, que as prefeituras não 

dispões de maneira eficaz e as quais dificultam o total cumprimento da lei.  
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A falta de clareza da lei e sobre os conteúdos que devem ser efetivamente publicados 

pelos entes públicos também foi apontado como uma dificuldade. A lei, como citado pelos 

contadores, pode ser interpretada de diferentes maneiras por diferentes contadores ou 

responsáveis, atrapalhando o entendimento dos dados na hora da divulgação. Mauro C. Sauer, 

contador da Prefeitura Municipal de Sananduva, complementa que: 

O Município está publicando, colhendo informações do TCE e de sites do 

Governo, porém, não há padronização de exigência sobre o que e como devem 

ser as informações publicadas. 

Mas o grande desafio e ao mesmo tempo a grande dificuldade dos contadores do 

setor público, no que se referem as Leis de Transparência e Lei de Acesso a Informação é a 

divulgação de dados sobre servidores municipais. Este assunto não é apenas uma dificuldade 

regional, mas sim, de todos os poderes, como já vimos anteriormente nos capítulos sobre o 

Panorama Brasileiro e Panorama Gaúcho das leis. 

Todos os contadores comentam que a procura por parte da sociedade por 

informações se dá pela curiosidade em saber a remuneração dos servidores municipais. Neste 

ponto, os contadores ponderam sobre as leis de privacidade e que muitas vezes os dados que a 

lei exige que sejam divulgados ferem esses princípios. Alguns dos contadores, inclusive, são 

contra a divulgação de salários e subsídios, pois acreditam que esses dados geram discussões 

entre funcionários, principalmente aos não efetivados.  

Por outro lado, a grande maioria defende que as informações devem sim ser 

divulgadas, e os meios para que isso aconteça devem ser aprimorados cada vez mais. 

Comentam que sempre existiu a falta de cultura da divulgação deste tipo de dados, mas agora, 

em um momento que os setores públicos estão em descrédito pelo problema de desvio de 

dinheiro público, é que as informações deveriam ser divulgadas de maneira mais ampla, para 

maior controle por parte da população, para que fique claro que essa crise de valores não 

atinge todos os setores da administração. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho teve como objetivo analisar as principais mudanças, desafios e 

dificuldades causadas pelas leis de Transparência e Lei de Acesso a Informação em sua 

implementação e como elas afetam o dia a dia do contador público, um dos principais 

geradores de informações essências das prefeituras municipais. Para isso, a montagem de um 

panorama regional se fez necessária para uma melhor visualização e melhor entendimento de 

como e porque essas informações necessitam ser divulgadas. Por serem leis que se 

complementam, foi importante que as mesmas fossem analisadas em conjunto. Uma, por 

tratar do direito do acesso a informação e outra por regulamentar esse direito e mostrar o 

caminho a ser seguido pelos órgãos públicos. 

 Cada uma a sua maneira, as prefeituras da região estão sim atentas as mudanças e 

mesmo que com a rápida atualização e evolução dos meios tecnológicos, buscam estar sempre 

prontas para se adaptar e fornecer informações de maneira a atingir ao maior número de 

pessoas possíveis. Os contadores públicos estão cientes das dificuldades e limitações que 

enfrentam. Os esforços são grandes, mas muito ainda se tem a melhorar no que se refere a 

clareza das informações e meios de acesso. Por se tratarem de prefeituras de cidades 

pequenas, todas, de maneira ampla, conseguem atingir excelentes níveis de transparência.  

Aí então é que entra a figura do contador, que precisa da mesma maneira estar 

atualizado, e sempre a par dessas mudanças de comportamento, atitudes e tecnologias, e servir 

como instrumento de ligação entre sociedade e governo. São visíveis os esforços dos 

contadores públicos da Região da AMUNOR no que se refere a constante atualização e 

acompanhamento de todas as etapas do processo de divulgação das informações públicas na 

internet. Por vezes os principais responsáveis pela divulgação, outras apenas instrumento de 

conferencia, o papel do contador é de fundamental importância neste processo, por menor que 

seja. A grande maioria participa ou já participou de treinamentos sobre as mesmas, acredita 

que as leis são importantes para a sociedade e se colocam na posição de cidadão ao analisar as 

informações divulgadas diretamente do portal.  

Aos poucos, a velha ideia de que contador trabalha para o governo apenas, vai 

ficando para trás, graças aos esforços contínuos de diversos profissionais contábeis e no bom 

uso de leis e ferramentas de controle de controle como essas, que auxiliam a sociedade ao 

entendimento do trabalho e da complexidade do contador, tornando a profissão respeitada e 

cada vez mais valorizada, como deve ser.  
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Sempre levando em conta a contabilidade como ciência social, o trabalho buscou 

abranger o estudante de contabilidade, na elaboração de rico referencial teórico para estudo e 

pesquisa, o contador público, conhecendo seu dia a dia, opiniões sobre leis as quais lhe são 

impostas e seus meios de trabalho, e a sociedade, principal consumidor e interessado nas 

informações que precisa entender e assumir também seu papel no meio onde vive. Com isso, 

o trabalho torna-se um aliado dos três, do estudo, a análise e a pratica, abrangendo a todos de 

maneira satisfatória, esclarecendo os questionamentos iniciais.    
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CONTADORES PÚBLICOS DA 

REGIÃO DA AMUNOR 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso – Ciências Contábeis 

Acadêmico: Luís Henrique da Silva Dias 

 

“DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE TRANSPARÊNCIA E LEI 

DE ACESSO A INFORMAÇÃO SOB A ÓTICA DOS CONTADORES DO SETOR 

PÚBLICO DA REGIÃO DA AMUNOR” 

 

Nome: ______________________________________________________ 

Prefeitura: __________________________________________________ 

 

1)  Já leu/tem conhecimento das Leis de Transparência e da Lei de Acesso à Informação? 

(  ) SIM             (  ) NÃO 

2)  O município atende as leis? 

(  ) Integral. 

(  ) Parcial 

(  ) Nada  

3)  Qual o seu grau de envolvimento no processo de divulgação da informação? 

(  )0  (  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (  )8   (  )9   (  )10 

4)  As informações já divulgadas são preparadas ou organizadas antes da publicação ou 

são publicadas sem alteração? 

(  ) Preparadas    (  ) Sem alteração 

5)  Existe a conferencia da informação antes da divulgação? 

(  ) SIM             (  ) NÃO 

6)  E depois de divulgadas, são analisadas? 

(  ) SIM             (  ) NÃO 

7)  Participa ou já participou de curso ou treinamento sobre as leis? 

(  ) SIM             (  ) NÃO 
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8)  Qual considera o seu nível de envolvimento na divulgação?  

(  )0  (  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (  )8   (  )9   (  )10 

9)  Qual a importância das leis para a sociedade? 

(  )0  (  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (  )8   (  )9   (  )10 

10)  Acredita que todas as informações previstas em lei devem ser divulgadas? 

(  ) SIM             (  ) NÃO 

11) Está satisfeito com a forma com que as informações são divulgadas em sua prefeitura? 

(  ) SIM             (  ) NÃO 

12)  Qual considera o maior desafio/dificuldade da implementação das leis de acesso e lei 

de transparência pelo setor público? 
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