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RESUMO 

O estudo busca avaliar o nível de aderência às exigências na evidenciação de informações 

requeridas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Lei de Acesso a Informação (LAI), em 

municípios mato-grossenses. O nível de aderência da gestão pública municipal foi verificado a 

partir de índices de conformidade elaborados com base nos preceitos estabelecidos na LRF e 

LAI, totalizando 32 indicadores de informação. A pesquisa é classifica como aplicada, 

quantitativa, descritiva e documental. A amostra é formada por 56 municípios do Estado de 

Mato Grosso que possuem população acima de 10 mil habitantes e mantém portal de acesso a 

internet, onde foram coletados os dados em maio de 2013. Os resultados apontam para uma 

baixa aderência nos municípios mato-grossenses pesquisados, aos preceitos estabelecidos na 

LRF e LAI quanto a transparência na gestão. No que tange à conformidade que requer a LRF e 

a LAI a média de conformidade encontrada foi de 29,69% e 18,23, respectivamente. Os 

municípios que mais informações divulgaram foram os da mesorregião Sudoeste, com um 

Índice Geral Médio de 27,68%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores foi o item de 

conformidade inerente LRF mais divulgado (38 municípios). Já a Permissão para gravação de 

relatórios eletrônicos foi o item de conformidade com a LAI evidenciado por 47 municípios da 

amostra. Observou-se ainda, a partir de testes de diferença de média, que os municípios com 

maior PIB, maior RCL e maior orçamento anual, tendem a divulgar mais informações dentre 

as requeridas pela LRF e pela LAI. Assim, concluiu-se que os municípios mato-grossenses 
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estudados, não estão divulgando adequadamente as informações requeridas pela LRF e pela 

LAI. 

 

Palavras-Chave: Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de Acesso a Informação; Evidenciação 

de Informações; Transparência na Gestão Pública. 

 

Área temática do evento: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT). 

 

1 INTRODUÇÃO 

A administração pública vem passando por profundas mudanças no mundo todo, 

situação que não é distinta no Brasil. Estas mudanças estão relacionadas à gestão pública eficaz 

e à publicidade dos atos de gestão, materializada no acesso das informações aos cidadãos. 

Diversos instrumentos foram estabelecidos para atender não só os dispositivos da LRF, mas 

também a outros constitucionais sobre a prestação de contas e mais importante, para abrigar a 

todo o pleito da sociedade brasileira por transparência e acesso a informação. 

Nesse sentido a lei de crimes fiscais (Lei nº 10.028/2000) (BRASIL, 2000b) e no tocante 

a responsabilização da gestão fiscal, foi criado o Programa de Modernização do Sistema de 

Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX), através 

de iniciativa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). Tal 

programa, já em sua segunda fase, objetiva fortalecer o sistema de controle externo como 

instrumento de cidadania, incluindo o aperfeiçoamento das relações intergovernamentais e 

interinstitucionais (PROMOEX, 2008). 

O portal transparência objetivando ser um dos principais meios de prestação de contas à 

sociedade, disponibiliza a execução financeira dos programas do governo, no âmbito federal. 

As transferências de recursos federais da União aos Estados, Municípios e Distrito Federal, bem 

como informações sobre os recursos federais transferidos diretamente ao cidadão e os gastos 

diretos realizados pelo Governo Federal. O Portal SIGA, Relatório de Gestão Anual e o 

respectivo Parecer Prévio emitido pelos tribunais de contas, para Alves (2011), são 

instrumentos de transparência da gestão fiscal. 

O ComprasNet portal eletrônico que disponibiliza informações sobre processos de 

compra do governo no âmbito federal, para Fernandes (2005), o ComprasNet tem despertado 

grande interesse no contexto de disseminação internacional e granjeado reconhecimento como 

prática de governo eletrônico, com inovações na divulgação das informações sobre compras e 

licitação na internet. 

A transparência na gestão pública exige uma política específica. Informar à sociedade 

sobre os seus direitos e incentivar uma cultura de abertura no seio do governo são aspectos 

essenciais, para que os fins de uma legislação de acesso a informação sejam alcançados. Nesse 

sentido, a aprovação da Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso a Informação 

(LAI), a qual passou a vigorar em Maio de 2012, regulamenta o direito de livre acesso às 

informações sob responsabilidade do poder público, disposto no art. 5º da CF/88 (BRASIL, 

1988), solidificando o regime democrático de direito no país, expandindo a participação cidadã 

e fortalecendo os instrumentos de controle da gestão pública. 

De acordo com Condeixa (2012), a LAI veio conferir transparência ao Estado brasileiro, 

que é um requisito essencial para a democracia. Sem informação o cidadão não pode exercer 

plenamente a participação política nem resguardar seus direitos. Segundo Tobias (2012), esse fato 

representa um marco regulatório, e uma grande mudança no paradigma da transparência pública 

no Brasil, na medida em que estabelece o acesso como regra, e o sigilo como exceção. O mesmo 

autor afirma que a partir daqui, qualquer cidadão poderá solicitar acesso às informações 

públicas, seja da administração direta ou indireta, de qualquer dos poderes e entes da federação, 

embora não sejam classificadas como sigilosas pelo Estado.  
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Neste sentido, o presente trabalho pretende responder à seguinte questão de pesquisa: 

Qual o nível de aderência às exigências de evidenciação de informações requeridas pela LRF e 

LAI, em municípios mato-grossenses? Deste modo, o estudo objetiva analisar os níveis de 

transparência nos municípios da amostra, bem como, o cumprimento de exigências de 

transparências requeridas pela LRF e pela LAI, considerando características políticas, 

econômicas e geográficas dos municípios. 

Justifica-se o estudo sobre a evidenciação, tendo como foco a aderência aos dispositivos 

da LRF e LAI, nos portais eletrônicos dos municípios mato-grossenses.  Indicando o nível de 

transparência na gestão pública municipal, se sobressai como fato relevante devido às 

transformações ocorridas na Administração Pública, além de facilitar as discussões, preparando 

o cidadão para o exercício pleno da democracia. Outro fator relevante do estudo é que avaliando 

o nível de aderência às exigências na evidenciação de informações requeridas pela LRF e LAI, 

demonstra o atual cenário dos municípios do Estado de Mato Grosso no cumprimento dos 

dispositivos legais. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Lei de Responsabilidade Fiscal 

O crescente desenvolvimento de programas e projetos públicos tem sido uma 

preocupação ininterrupta para o Estado atraído pela modernização de suas instituições e as 

constante crises econômicas mundiais, determina o que Tavares (2010) afirma como o desejo 

de fortalecer uma situação macroeconômica, consequentemente formou-se um senso comum 

relativamente rápido para a aprovação da LRF, outro fator importante mas não crucial foi a 

crise na Rússia em setembro de 1998, ao qual conscientizou que era preciso mudar o padrão. 

Para Lopes e Slomski (2004) a consolidação do ciclo de reformas nas finanças públicas 

no Brasil são originadas a partir de 1980, deu-se com a ocorrência da crise externa, a decretação 

da moratória no ano de 1982 e a promulgação em 04 de Maio de 2000 da Lei Complementar nº 

101, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Esta lei complementar, ao estabelecer normas de finanças públicas, fazendo ênfase na 

responsabilidade de gestão fiscal, implica em ação planejada e transparente. Devem obediência 

a LRF a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estando compreendidos os 

poderes Executivo, Legislativo incluindo os Tribunais de Contas, o Judiciário e o Ministério 

Público. As administrações diretas, os fundos, as autarquias, fundações e empresas estatais 

dependentes (BRASIL, 2000a). 

A referida lei incorporou alguns princípios e regras oriundos de experiências 

internacionais, e algumas referências utilizadas, conforme Nascimento e Debus (2001), foram 

o Fiscal Responsibility Act (Nova Zelândia), o Tratado de Maastricht (Comunidade Europeia) 

e o Bugget Enforcement Act (EUA).  

Para Andrade e Fortes (2005) constituem-se como pilares da LRF, o planejamento, o 

controle, a transparência e a responsabilidade. Como consequência dos mesmos, Khair (2000), 

destaca que o conjunto desses princípios constitui o equilíbrio das contas públicas. 

Nesse mesmo sentido, Kraemer (2003), menciona que o planejamento dará apoio 

técnico à gestão fiscal, por meio de ferramentas operacionais, tais como o PPA, LDO e a LOA. 

Por meio dessas ferramentas, haverá as condições objetivas necessárias para programar a 

execução orçamentária e atuar na concretização dos objetivos e metas.  

Para Khair (2000), a transparência é efetivada com a evidenciação ampla, inclusive pela 

Internet, de quatro relatórios de acompanhamento da gestão fiscal, que permitem identificar 

receitas e despesas: Anexo de Metas Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais, Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. 

A consolidação da transparência na LRF, segundo Sacramento e Pinho (2007), está 

ligada num clico composto de três momentos distintos: (1) o art. 48, dispõe que a transparência 
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da gestão fiscal, dentre outras, estimula a interação da sociedade através do orçamento 

participativo; (2) a determinação de que o PPA, LOA, a prestação de contas e seu parecer 

prévio, relatório resumido de execução orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal 

(RGF) e as suas versões simplificadas, serão objeto de ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público nesse caso a internet; (3) mais diretamente ligada ao eixo do 

controle à obrigatoriedade de concretização de audiências públicas quadrimestrais, nas casas 

do Poder Legislativo com objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas 

pelo Poder Executivo. 

As penalidades contidas na LRF, segundo Khair (2000), compõem os aspectos mais 

incisivos da lei, cujo descumprimento dos seus dispositivos leva o infrator à suspensão dentre 

outras das transferências voluntárias, podendo os responsáveis sofrer as sanções previstas em 

lei. Conforme Kraemer (2003), somente as transferências relativas a ações de educação, saúde 

e assistência social, não deverão sofrer quaisquer restrições, o que significa que a 

responsabilização do gestor não sofrerá prejuízos pela má conduta dos seus atos.  

Os crimes contra as finanças públicas não eximem o seu autor de responsabilização civil 

do prejuízo determinado ao patrimônio público. Nos procedimentos metodológicos, apresenta-

se no Quadro 1 conjunto de indicadores de informações de caráter compulsório utilizado neste 

estudo e suas bases legais, relativos a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

2.2 Transparência na Gestão Pública e Lei de Acesso à Informação 

A transparência na gestão pública é cada vez mais exigida pela sociedade sendo ela 

organizada ou não, está com o objetivo de coibir descaminhos por gestores públicos. Seyoum 

e Manyak (2009), afirmam que a transparência no setor público normalmente está relacionada 

com o grau de corrupção e suborno, direitos de propriedade, a eficiência burocrática e à 

aplicação de regras de direito. 

Para Kierkegard (2009) o acesso à informação é fundamental para o fortalecimento da 

prestação de contas e da transparência, a implementação do direito a informação é um pré-requisito 

para garantir a voz e participação necessária para uma sociedade democrática e transparente. 

Birkinshaw (2002) menciona que no Reino Unido a Lei de Acesso à Informação (LAI) introduziu 

o acesso às informações, contidas em documentos detidos pelas autoridades públicas, constituídas 

por entidades privadas que exerçam atividades públicas, bem como os órgãos do Estado incluindo 

escolas, universidades e a polícia. Na União Europeia, de acordo com Kierkegard (2009), o direito 

à informação e à liberdade de expressão esta explicada na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, no art. 11 do regulamento comunitário 1049/2001. 

Canela e Nascimento (2009), afirmam que para a liberdade de informação, a partir da 

década de 1990 foram nada menos que excepcionais.  Aconteceu uma grande expansão de leis 

de acesso à informação, criadas nas mais diferentes partes do mundo, cujo objetivo primordial 

é fortalecer a transparência dos governos, permitindo às pessoas livre acesso à informação 

segurada pelo Estado. Ao final do ano de 2007 totaliza 75 países de aderiram à LAI.  

No Brasil, os gestores das entidades que compõem o arcabouço administrativo 

brasileiro, estão obrigados pela CF/88 a prestar contas dos recursos a eles confiados, 

obedecendo ao princípio da publicidade sem prejuízos a outros princípios da gestão pública.  

Nesse sentido, Platt Netto et al. (2007) afirmam ser notória a obrigação de transparência das 

contas dos entes públicos e seus órgãos componentes nas administrações direta e indireta. 

O acesso a informações em poder do Estado não pode ser considerado como boa prática 

de gestão ou ação progressiva desta ou daquela administração (CANELA; NASCIMENTO, 

2009). Nesse sentido, os autores afirmam que o acesso à informação deverá ser entendido pelos 

funcionários, agentes do Estado, bem como pela comunidade em geral, como direito 

fundamental do cidadão.  
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Segundo Teixeira (2006), transparência é ter acesso a todas as informações sobre a 

forma como o governo trabalha. A transparência é a capacidade de que a gestão pública 

funcione de portas abertas, baseada em princípios éticos, tendo o cidadão e outros interessados, 

facilidade de acesso aos dados municipais.  

Platt Netto et al. (2007) afirmam que a primeira iniciativa legal no sentido de determinar 

a obrigatoriedade da evidenciação de informações das contas de gestão pública na Internet 

surgiu pela promulgação da Lei nº 9.755/98, que criou a página da Internet “Contas Públicas” 

cujo endereço eletrônico é www.contaspublicas.gov.br. Nessa página, todos os órgãos gestores 

de recursos públicos são obrigados a disponibilizar mensalmente certas informações 

orçamentárias e financeiras.  

De acordo com Braga (2001), com a finalidade de avançar na melhoria das ações de 

logística na gestão governamental e, tendo a necessidade de se alcançar maior amplitude, 

divulgação e transparência às compras e contratações do governo federal, foi criado no ano de 

1998 a página WEB www.comprasnet.gov.br, sendo efetivado como o portal de compras do 

governo federal.  

Gebran Neto (2007) afirma que a busca internacional no combate à corrupção, fez com 

que no ano de 2005, o Poder Executivo criasse através do Decreto nº 5.482, uma página Web 

denominado “Portal da Transparência do Poder Executivo Federal”, cujo propósito é divulgar 

dados e informações dos órgãos e entidades da administração pública federal, sem prejuízo 

daquelas encaminhas para os órgãos de controle externo.  

Outra forma de demonstrar transparência na gestão pública é a ferramenta do governo 

eletrônico ou “e-governo”, que para Agune e Carlos (2005), é muito mais do que a ativação do 

uso de tecnologia da informação pelo Poder Público. Nesse sentido, Prado (2004) afirma que o 

e-governo pode aumentar a eficiência do governo, aperfeiçoando a qualidade dos serviços, 

melhorando a obtenção de resultados, reduzindo custos e estreitando a relação entre governo e 

sociedade, contribuindo para uma melhor transparência nos seus atos. 

Platt Netto et al. (2007) mencionam que a transparência constitui um tema de relevante 

importância social e gerencial, que vem recebendo maior destaque do legislador ao promulgar 

a LRF/2000 e a Lei 9.755/98 que dispõe sobre a criação de "home page" na "Internet", pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), para divulgação dos dados e informações que especifica. 

Aplica-se a entidades públicas que compõem a administração direta do Poder Executivo, 

Poder Legislativo, incluindo os Tribunais de Contas, do Poder Judiciário e do Ministério 

Público. Além disso, para instituições autônomas ligadas ao Estado, fundações públicas, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pelo Governo Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2011).  

Portanto, a LAI, constitui-se em uma nova ferramenta de controle e um poderoso 

instrumento à disposição da sociedade para exercer o seu direito de fiscalizar o uso correto dos 

recursos (dinheiro) público. Nos procedimentos metodológicos, apresenta-se Quadro 2 com o 

conjunto de indicadores de conformidade da Lei de Acesso a Informação utilizado neste estudo e 

suas bases legais. 

 

2.3 Estudos Precedentes sobre a Transparência na Gestão Pública 

Akutsu e Pinho (2002) analisaram como a Internet, um dos instrumentos básicos da nova 

sociedade da informação, tem sido utilizada pelos gestores públicos para incrementar a 

accountability e construir uma sociedade mais democrática, considerando o patrimonialismo e 

a democracia delegativa vigentes no Brasil. Os resultados encontrados apontam para a ausência 

de accountability e consequente manutenção do patrimonialismo e da democracia delegativa 

na sociedade brasileira na maioria dos casos. Em casos pontuais evidenciam avanços por parte 

dos gestores em direção a uma maior accountability e consequente a construção de uma 

sociedade mais democrática. 
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 Souza et al. (2008), avaliaram se os municípios mineiros utilizam a internet para 

evidenciar as informações solicitadas pela LRF. O resultado do estudo constatou que a maior 

parte dos municípios mineiros não possui sitio próprio na internet, porém 26,32% destes 

municípios utilizam serviços de uma empresa privada para divulgar suas informações 

financeiras. Os municípios da mesorregião sul e sudoeste de minas foram os que mais 

informações divulgaram, enquanto que os da mesorregião oeste, não apresentaram nenhuma 

das informações em seus sítios. Revelou também que os municípios mineiros subutilizam os 

recursos da internet na divulgação de suas informações financeiras, que existe uma grande 

diferença entre as mesorregiões que utilizam a ferramenta da internet na divulgação das 

informações financeiras. 

Beuren e Söthe (2009) analisaram a evidenciação de informações contábeis 

compulsórias e voluntárias disponibilizadas em páginas eletrônicas dos governos estaduais da 

região Sudeste do Brasil. Constatou-se que todos os Estados analisados publicam as 

informações, por meio de páginas das secretarias estaduais da fazenda. O Estado de Minas 

Gerais destacou-se pela facilidade de localização das informações sobre as contas públicas; 

nenhum Estado analisado publicou integralmente o que dispõe a Lei 9.755/1998, sendo que o 

Estado de São Paulo publica o maior volume de informações e publica também todos os relatos 

exigidos pela LRF. Quanto às evidenciações voluntárias São Paulo, apresentou um conjunto 

significativo de evidenciações, sendo que o Estado do Espírito Santo foi o que apresentou o 

menor volume, apenas os balancetes mensais. Denota-se que a evidenciação de informações 

contábeis nas páginas eletrônicas não atende de forma completa as quatro características 

qualitativas e nem mesmo os três níveis de evidenciação pesquisados.  

 Cruz, Silva e Santos (2009), verificaram o nível de transparência fiscal eletrônica nos 

portais eletrônicos dos municípios considerados de grande porte do Estado do Rio de Janeiro, 

bem como os fatores que, possivelmente, influenciam a evidenciação e a transparência de 

informações relativas à gestão fiscal (população, receita orçamentária, PIB per capita, taxa de 

alfabetização, IDH-M, IQM e estágio do site). Os resultados demonstraram que a evidenciação 

das informações de natureza fiscal proposta na LRF art. 48, são considerados baixos. 

 Cruz et al. (2012), verificaram o nível de transparência das informações acerca da gestão 

pública evidenciadas nos portais eletrônicos de noventa e seis municípios, mais populosos do 

Brasil, e quais indicadores socioeconômicos podem contribuir para explicar o nível de 

transparência encontrado. O estudo revelou baixo nível de transparência em decorrência do 

nível de desenvolvimento econômico dos municípios e que existe uma associação entre as 

condições sócios econômica dos municípios da amostra. 

 Lima, Espejo e Silveira (2012) avaliaram o nível de disclosure na internet dos dados 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal entre os dez maiores municípios do país de acordo 

com o PIB-2006. Os resultados evidenciam que de acordo com a amostra selecionada não há 

na sua totalidade divulgação dos dados obrigatórios. Os índices apontam que o nível de 

disclosure entre as prefeituras analisadas é insatisfatório e com difícil interpretação das 

informações para a maioria da população. Outro dado importante é que não existe uma 

padronização para a disposição das informações contidas nos sites. 

Viana et al. (2013) avaliaram a aderência aos critérios internacionais de transparência 

para a divulgação e apresentação das contas públicas do Portal de Transparência da Prefeitura 

Municipal de Manaus. O estudo mostra que 18 critérios não foram atendidos pelo portal 

transparência, o que corresponde a 52% da totalidade, que 5 critérios foram atendidos e 12 

parcialmente atendidos, correspondendo a 14% e 34%, respectivamente. Identificaram que o 

nível de aderência do portal pesquisado foi baixo, que o portal não possuía recursos 

aprimorados de comunicação, análise e comparações recomendados internacionalmente, 

constatando desse modo que a governança eletrônica e a responsabilização governamental, o 
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núcleo da definição de accountability, expressavam informações que não atingiam com clareza 

as necessidades do cidadão usuário. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

No que se refere à abordagem do problema, a pesquisa é definida como quantitativa. 

Quanto aos objetivos, apresenta características com predominância descritiva e quanto aos 

procedimentos técnicos, classifica-se como documental. Para análises dos documentos, 

utilizou-se da técnica de análise de conteúdo. 

 Para o desenvolvimento do estudo foi selecionado uma amostra não probabilística, mas 

intencional visto que atende ao propósito da pesquisa que é verificar o grau de aderência dos 

municípios do Estado de Mato Grosso sobre ao disposto da LRF e LAI, em uma população 

composta dos 141 municípios do Estado de Mato Grosso. A amostra compreendeu 56 

municípios do Estado de Mato Grosso que possui sitio online na web e população superior a 

10.000 habitantes e de extensão “.gov.br”. Para a coleta e tratamento de dados, foram feitas 

pesquisas na página web dos municípios, em maio de 2013, utilizou-se um formulário com 32 

indicadores de conformidades referentes a LRF e LAI, atribuindo pontuação 1 quando da 

divulgação dos indicadores e zero para não divulgação, na análise de dados procedeu-se 

utilizando a técnica de analise descritiva e de variância ANOVA fator único através do software 

Microsoft Excel 2010.  

Quanto aos indicadores de conformidade referentes ao PPA, considerou-se “vigente” o 

PPA relativo ao período de 2010 a 2013, e “anterior” o período de 2006 a 2009. Com relação 

aos indicadores de informações LDO e LOA, considerou-se como “vigente” as leis relativas ao 

ano de 2013 e “anterior” o ano de 2012. 

Nos Quadros 1 e 2 são apresentados os itens de informações de caráter compulsório 

utilizado neste estudo e suas bases legais. 
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Quadro 1 – Indicadores de Conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Parâmetro Indicadores de Conformidade LRF Base Legal 

LRF 

(16 PONTOS) 

1) Plano Plurianual (PPA) vigente Art. 48 

2) Plano Plurianual (PPA) anteriores Art. 48 

3) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente Art. 48 

4) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) anteriores Art. 48 

5) Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente Art. 48 

6) Lei Orçamentária Anual (LOA) anteriores Art. 48 

7) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Art. 48 

8) Relatório de Gestão Fiscal (RGF) Art. 48 

9) Versão simplificada RREO Art. 48 

10) Versão simplificada RGF Art. 48 

11) Relatório de prestação de contas Art. 48 

12) Parecer Prévio de Prestação de Contas Art. 48 

13) Incentivo a participação popular e audiências públicas no processo de 

elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA 
Art. 48 

14) Informações execução orçamentária e financeira em tempo real Art. 48 

15) Divulgação das datas das audiências públicas durante processo de 

elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA 
Art. 9 

16) Divulgação das datas das audiências públicas quadrimestrais para avaliação 

das metas fiscais 
Art. 9 

Fonte: Art. 9º e 48º da Lei Complementar 101/2000 (BRASIL, 2000a). 

 

Quadro 2 – Indicadores de Conformidade da Lei de Acesso a Informação 
Parâmetro Indicadores de Conformidade LAI Base Legal 

LAI 

(16 PONTOS) 

17) Indicação clara de acesso a Lei de Acesso à Informação (LAI) Art. 5 

18) Indicação de meios para solicitação de informações Art. 6 

19) Criação do serviço de informações ao cidadão - SIC Art. 9 

20) Informações quanto as suas competências Art. 8 

21) Informações quanto estrutura organizacional Art. 8 

22) Divulgação do endereço, telefones e horários de atendimento da(s) unidade(s) Art. 8 

23) Informações relativas a repasses ou transferências de recursos Art. 8 

24) Informações sobre despesas realizadas Art. 8 

25) Informações sobre licitações, editais e resultados dos certames Art. 8 

26) Informações sobre contratos celebrados Art. 8 

27) Informações para acompanhamento programas, ações, projetos e obras Art. 8 

28) Disponibilidade de "resposta e perguntas" mais frequentes FAQ Art. 8 

29) Disponibilidade de ferramenta de pesquisa Art. 8 

30) Permissão para gravação de relatórios eletrônicos Art. 8 

31) Atualização das informações disponibilizadas Art. 8 

32) Disponibilidade de acesso a informações por pessoas com deficiência Art. 8 

Fonte: Art. 5º, 6º, 8º e 9º da Lei 12.527/2011 (BRASIL, 2011). 

A partir da pontuação e considerando a quantidade de itens divulgados, calcularam-se 

os Índices de Conformidade na divulgação, ou seja:  

 IC Geral (Índice de Conformidade Geral): obtido pela soma de todos os itens 

divulgados relativos à LRF e a LAI, sendo o resultado dividido pelo total de itens 

(32). 

 IC LRF (Índice de Conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal): obtido pela 

soma de todos os itens divulgados relativos à LRF, sendo o resultado dividido pelo 

total de itens (16). 

 IC LAI (Índice de Conformidade com a Lei de Acesso a Informação): obtido pela 

soma de todos os itens divulgados relativos à LAI, sendo o resultado dividido pelo 

total de itens (16). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

4.1 Análise Geral da Transparência observada em relação à LRF e a LAI 

Inicialmente, foram calculados os índices de aderência às normas em estudo, conforme 

dados apresentados na Tabela 1, na qual estão apresentados os dados de estatística descritiva 

da amostra, considerando níveis de Conformidade Geral (LAI e LRF), níveis de Conformidade 

com a LRF e níveis de Conformidade das divulgações requeridas pela LAI. 

No que tange ao “IC GERAL” de nível de evidenciação, na a amostra investigada, 

observou-se que a média da aderência em municípios mato-grossenses é 24,11%, sendo que a 

mediana observada é de 25%. Esses resultados são semelhantes aos apresentados nos estudos 

de Akutsu e Pinho (2002), Souza et al. (2008), Cruz et al. (2012) e Viana et al. (2013).  

No que se refere ao “IC LRF”, na amostra investigada observou-se que o nível médio 

de conformidade na divulgação de informações foi de 29,69%, sendo que a mediana observada 

foi 34,38%. Percebe-se que o nível de conformidade em relação à LRF é superior ao geral, o 

que indica que o cumprimento dos preceitos de transparência relativos a LAI venham a ser bem 

inferiores.  
 

Tabela 1– Estatística Descritiva da Amostra 

Estatística Descritiva IC GERAL IC LRF IC LAI 

Média 24,11 29,69 18,23 

Mediana 25,00 34,38 16,67 

Modo 31,25 0,00 12,50 

Desvio padrão 14,12 19,45 13,49 

Variância da amostra 199,47 378,20 181,86 

Intervalo 56,25 68,75 68,75 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 56,25 68,75 68,75 

Contagem 56 56 56 

Legenda: IC GERAL (Índice de Conformidade Geral); IC LRF (Índice de Conformidade com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal) IC LAI (Índice de Conformidade com a Lei Acesso a Informação) 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa (2013). 

Ainda com base nos dados da Tabela 1, percebe-se que o “IC LAI” Médio na amostra 

investigada foi de apenas 18,23%, sendo que a mediana também observada foi de 16,67%.  

Confirma-se assim, que o nível de conformidade em relação ao que prevê a Lei de Acesso a 

Informação, nos municípios pesquisados, é bem inferior aos níveis de divulgação observados 

em relação à LRF, o que interferiu também no Índice geral de Conformidade. 

Dando sequencia às análises, calculou-se os Índices Médios de transparência, 

considerando as regiões geográficas em que se localizam os municípios da amostra pesquisada. 

Os dados estão apresentados na Tabela 2, que segue. 
 

Tabela 2 – Níveis Médios de Conformidade por Mesorregião 

MESORREGIÃO Nº Municípios IC GERAL % IC LRF % IC LAI % 

Centro Sul 8 25,39 27,34 23,44 

Norte 29 24,35 30,17 19,97 

Nordeste 3 22,92 25,00 18,75 

Sudeste 9 19,79 27,78 11,81 

Sudoeste 7 27,68 34,82 20,83 

Média Geral 56 24,11 29,69 18,23 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa (2013). 

A partir dos dados da Tabela 2, se constata que os melhores níveis de transparência 

foram observados nos municípios da região Sudoeste do Mato Grosso, que apresentou um IC 

Geral de 27,68%, nível este decorrente principalmente pelo significativo cumprimento da LRF, 

em relação à qual se observou um nível de conformidade de 34,82% 
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4.2 Análise da Conformidade em Relação aos Itens Normativos 

Nesta seção, realiza-se a análise da conformidade na divulgação de informações 

requeridas pela LRF e LAI considerando os itens destas duas normas. Para facilitar as análises 

os índices são representados em gráficos, sendo que inicialmente se apresentam os níveis de 

observância inerentes aos itens da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme Gráfico 1. 
 

Gráfico 1 – Conformidade na Divulgação por itens da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa (2013). 

A partir do Gráfico 1, percebe-se que os itens de maior divulgação, com percentuais 

acima de 50% foram: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) anteriores, Lei Orçamentária 

Anual (LOA) anteriores, Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), Plano 

Plurianual (PPA) vigente e Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

Uma justificativa que pode explicar a maior incidência de apresentação tanto da LDO 

anteriores e LOA anteriores, é que ao dar publicidade a estas normas, cumpre-se o principio 

obrigatório para a que uma lei como a LDO e LOA possam vigorar.  Esta justificativa está de 

acordo com o que afirma Nagima (2011), pois para o mesmo o prazo para validade de uma 

norma jurídica se inicia com a sua publicação. 

Os itens da LRF divulgados num nível intermediário, ou seja, entre 40 e 50% dos 

municípios foram a Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) vigentes. Como já observado anteriormente, os itens de menor ou sem qualquer 

divulgação foram: Versão simplificada RREO, Versão simplificada RGF, Relatório de 

prestação de contas e Parecer Prévio de Prestação de Contas. 

Cabe destacar, a partir do Gráfico 1, que em apenas cinco dos dezesseis itens de 

divulgação obrigatória segundo a LRF, houve divulgação igual ou superior a 50% nos 

municípios pesquisados. Contudo, sete dos dezesseis itens desta lei, foram divulgados em 

menos de 9% dos municípios. Percebe-se assim, que 43,75% dos itens que deveriam ser 

publicados pelos municípios praticamente não tiveram a devida divulgação, o que se constitui 
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num descumprimento quase integral da Lei de Responsabilidade significativo conjunto de 

prefeituras no estado do Mato Grosso. 

 

Seguindo nas análises desta seção, no Gráfico 2, constam os indicadores de 

Conformidade em relações às obrigatoriedades de transparência requeridas pela Lei de Acesso 

a Informação.  

 
Gráfico 2 – Conformidade na Divulgação por itens da Lei de Acesso a Informação 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa (2013). 

Com base nos dados do Gráfico 2, observa-se que dos 16 itens de divulgação requeridos 

pela LAI, apenas dois foram divulgados em mais de 50% dos municípios pesquisados. 

Percebeu-se ainda que mais de 50% dos itens (nove dentre os dezesseis), ou não foram sequer 

divulgados, ou foram divulgados nas páginas web em menos de 10% dos municípios mato-

grossenses que compuseram a amostra pesquisada. 

Ainda observando o gráfico, percebe-se que cinco dos dezesseis itens, cuja divulgação 

é requerida pela LAI, tiveram divulgação num intervalo entre 10% e 24% dos municípios, o 

que ainda revela pouca divulgação de itens requeridos por esta norma que requer transparência 

dos agentes públicos, neste caso, municipais. 

Os dados apresentados no Gráfico 2, reafirmam os baixos níveis de transparência em 

municípios mato-grossenses, mesmo existindo normas legais que obrigam os municípios a 

exercer tal publicidade aos cidadãos. 

Para complementar as análises até aqui realizados, realiza-se na seção seguinte exame 

dos níveis de conformidade na divulgação de informações requeridas pela LRF e pela LAI, 

considerando características políticas, econômicas e geográficas dos municípios mato-

grossenses que compuseram a amostra pesquisada. 
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4.3 Análise da Transparência Considerando Características Políticas, Econômicas e 

Geográficas dos Municípios 

Iniciando as análises complementares desta seção, apresentam-se na Tabela 3, os índices 

de conformidade na divulgação de informações requeridas pela LRF e pela LAI, agrupando os 

municípios da amostra por partido político do prefeito que os governa. 
 

Tabela 3 – Índices de Conformidades por Partido Político 

Partido Municípios  Percentual  IC GERAL IC LRF IC LAI 

PPS 3 5,36  33,33  35,42  19,79  

PRB 1 1,79  28,13  37,50  9,38  

PMDB 14 25,00  27,90  29,91  12,95  

PSD 13 23,21  24,52  33,17  8,90  

PR 5 8,93  23,75  31,25  8,13  

DEM 5 8,93  23,13  31,25  7,50  

PSB 3 5,36  21,88  22,92  10,42  

PP 2 3,55  20,31  18,75  10,94  

PDT 5 8,93  18,75  23,75  6,88  

PSDB 1 1,79  18,75  25,00  6,25  

PRP 1 1,79  15,63  37,50  3,13  

PT 3 5,36  14,58  22,92  3,13  

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa (2013). 

Com base na Tabela 3, observa-se que nos municípios governados pelo PPS (Partido 

Popular Socialista), índice geral de Conformidade Geral é de 33,33%, sendo 35,42%, IC LRF 

e 19,79% IC LAI. Cabe ressaltar que são três os municípios governados por prefeitos deste 

partido, tendo-se observados nos mesmos os melhores níveis de transparência considerando o 

conjunto da amostra pesquisada. 

Observa-se ainda, que dentre os municípios da amostra, 25% são governados por 

prefeitos do PMDB (Partido do Movimento democrático Brasileiro) e 23,2% por chefes de 

executivos do PSD (Partido Social Democrata). Os níveis de transparência medidos pelo IC 

Geral são respectivamente 27,9% e 24,52% nestes dois conjuntos de municípios, estando ambos 

acima do IC Geral de toda amostra que é de 24,11%, conforme dados apresentados no início 

deste capítulo. Assim, verifica-se também que em mais de 50% dos municípios o IC Geral 

revelou-se acima da média geral da amostra. 

A partir da Tabela 3, percebe-se que os menores níveis de transparência foram observados 

em municípios governados por prefeitos do PT (Partido dos Trabalhadores) e do PRP (Partido 

Republicano Progressista). O Partido dos Trabalhadores, governa 3 municípios da amostra, sendo 

observado nos mesmos um IC Geral de 14,58% enquanto que no município governado pelo PRP 

o IC Geral é de 15,63%. Cabe referir ainda que em outros seis municípios governados pelo PDT 

(Partido Democrático Trabalhista) e pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) os 

níveis de transparência medidos pelo IC Geral são de 18,75%.  

Observa-se assim, que neste conjunto de dez municípios governados por prefeitos dos 

partidos referidos no parágrafo anterior, os níveis de atendimento às exigências de transparência 

expresso na LRF e na LAI mostraram-se inferiores a 20%. 

Continuando nas análises, buscou-se analisar se haviam diferenças nos níveis de 

transparência considerando características econômicas dos municípios. Assim apresenta-se na 

Tabela 4, análise dos níveis médios de conformidade geral na divulgação em relação à LRF e 

LAI, considerando o Orçamento anual dos Municípios. Como mencionado na seção 3, para 

realizar estas análises, utilizou-se o teste de diferenças de médias com base na Análise de 

Variância (ANOVA), Fator Único. 
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Tabela 4 – Níveis médios de transparência considerando o Orçamento dos Municípios 

Grupo Contagem Soma Média Variância F valor-P F crítico * 

IC Geral Maior Orçam. 10 312,50 31,25 262,59 3,2407 0,0774 2,8008 

IC Geral Menor Orçam. 46 1.037,50 22,55 177,48       

* Significância: 0,10               

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa (2013). 

 Primeiramente cabe referir que o Orçamento Médio Anual nos municípios pesquisados 

é de R$ 88,13 milhões, tendo sido o maior orçamento de R$ 1.320,41 milhões enquanto o menor 

observado foi de R$ 13,75 milhões. Com base na Tabela 4, se percebe que nos 10 municípios 

da amostra que possuem orçamento superior a média, o IC Geral de divulgação foi de 31,25% 

enquanto que nos 46 municípios de Orçamento inferior a média da amostra, o IC Geral revelou-

se inferior, ou seja, com divulgação média de 22,55% das informações requeridas pela LRF e 

pela LAI. 

 Observa-se também, que esta diferença nos níveis de transparência medidos pelo IC 

Geral é estatisticamente significativa, visto que num intervalo de confiança de 90% 

(Significância 0,10) o F estatístico é superior ao F Crítico, assim como o Valor-P revela que há 

somente 7,74% de probabilidade das médias serem idênticas.  Assim, pode-se inferir que nos 

municípios mato-grossenses estudados com maior orçamento os níveis de transparência são 

maiores do que nos municípios com menor orçamento anual. 

 Na sequencia, procedeu-se análise semelhante, examinando o IC Geral médio de 

conformidade na divulgação em relação à LRF e LAI, considerando a Receita Corrente Líquida 

(RCL) anual dos municípios da amostra estudada. Os resultados desta análise realizada por 

meio da ANOVA estão apresentados na Tabela 5. 
 

Tabela 5 – Níveis médios de transparência considerando a RCL dos municípios 

Grupo Contagem Soma Média Variância F valor-P F crítico * 

IC Geral Maior RCL 11 331,25 30,11 250,53 2,5454 0,1164 2,8001 

IC Geral Menor RCL 45 1.018,75 22,64 181,18       

* Significância: 0,10               

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa (2013) 

Antes mesmo de proceder na análise dos dados da Tabela 5, cabe situar-se com relação 

à Receita Corrente Líquida dos municípios da amostra. Identificou-se na amostra uma RCL 

Média Anual de R$ 78,31 milhões, tendo sido a maior RCL observada de R$ 1.223,85 milhões 

enquanto que a menor foi de R$ 15,76 milhões, o que revela grande diferença entre o menor e 

o maior valor de Receita Anual. 

Ainda, pode-se observar que nos 11 municípios da amostra que possuem RCL superior 

a média geral referida no parágrafo anterior, o IC Geral de divulgação foi de 30,11%. Já nos 45 

municípios cuja RCL é inferior a média da amostra (menor que R$ 78,3 milhões), o IC Geral 

revelou-se inferior, ou seja, com divulgação média de 22,64% das informações requeridas pela 

LRF e pela LAI. 

 A diferença observada nos níveis de transparência medidos pelo IC Geral, quando os 

municípios foram segregados em função da sua RCL anual, não é estatisticamente significativa 

num intervalo de confiança de 90% (Significância 0,10), dado que o F estatístico é inferior ao 

F Crítico, o que é corroborado pelo Valor-P de 0,1164.  Assim, embora considerando um 

intervalo de confiança um pouco menor, pode-se inferir que nos municípios mato-grossenses 

estudados com maior RCL os níveis de transparência são maiores do que nos municípios com 

menor Receita Corrente Líquida Anual. 

 A terceira característica econômica utilizada como base para análise de diferentes níveis 

de IC Geral nos municípios mato-grossenses estudados foi o Produto Interno Bruto (PIB) anual 

dos municípios.  
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A exemplo do que foi observado com relação aos Orçamento anual e a RCL, no que 

tange ao PIB, também se observa grande disparidade entre o menor e o maior valores de PIB 

anual na amostra. Assim, antes de analisar os níveis de transparência em função desta terceira 

característica econômica, cabe referir que o valor médio do PIB anual nos municípios da 

amostra foi de 827,48 milhões, sendo o maior PIB observado de R$ 11.051,63 milhões enquanto 

o menor é de apenas R$ 90,98 milhões.  

 Assim como nas análises anteriores, os municípios foram divididos em dois grupos de 

PIB, ou seja, um grupo com PIB superior e outro com PIB inferior a média da amostra, sendo 

realizada análise de diferença de médias de IC Geral por meio de Análise de Variância. Os 

dados inerentes a estas análises podem ser observados na Tabela 6, apresentada a seguir. 
Tabela 6 – Níveis médios de transparência considerando o PIB anual dos municípios 

Grupo Contagem Soma Média Variância F valor-P F crítico * 

IC Geral Maior PIB 12 390,63 32,55 240,52 5,9521 0,0180 4,0195 

IC Geral Menor PIB 44 959,38 21,80 168,28       

* Significância: 0,05               

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa (2013). 

A partir da Tabela 6, se percebe que nos 12 municípios da amostra que possuem um PIB 

anual superior à média, o IC Geral de divulgação foi de 32,55%, enquanto que nos 44 municípios 

que possuem PIB inferior a média da amostra, o IC Geral observado é bem menor, ou seja, com 

divulgação média de 21,80% das informações obrigatórias expressas na LRF e na LAI. 

 A diferença observada com relação aos níveis de transparência medidos pelo IC Geral 

é estatisticamente significativa, visto que num intervalo de confiança de 95% (Significância 

0,05) o F estatístico é superior ao F Crítico, e o Valor-P indica que existe somente 1,80% de 

probabilidade das médias serem idênticas. A partir destes dados, entende-se que nos municípios 

estudados com maior PIB anual os níveis de transparência são maiores do que nos municípios 

com menor PIB. 

 A partir das análises dos níveis de transparência diante das três características econômicas 

da amostra é possível afirmar que em municípios mato-grossenses que possuem maior força 

econômica os níveis de transparência medidos pelo IC Geral são superiores do que nos municípios 

com menor força econômica. Cabe ressaltar, que mesmo havendo esta diferença, os níveis de 

transparência nos municípios com maior força econômica não se mostram muito elevados, visto 

que a divulgação de informações requeridas pela LRF e pela LAI está próxima a 32%, muito aquém 

do que seria esperado diante de um conjunto de normas obrigatórias. 

Para concluir as análises e o estudo, buscou-se avaliar se haviam diferenças nos níveis 

de transparência considerando características demográficas e geográficas dos municípios. 

Como já referido anteriormente, nestas análises, utilizou-se o teste de diferenças de médias com 

base na Análise de Variância (ANOVA), Fator Único. Assim apresenta-se na Tabela 7, análise 

dos níveis médios de conformidade geral na divulgação em relação à LRF e LAI, considerando 

a população dos Municípios.  
 

Tabela 7 – Níveis médios de transparência considerando a população dos municípios 

Grupo Contagem Soma Média Variância F valor-P F crítico * 

IC Geral Maior Pop. 10 312,50 31,25 262,59 3,2407 0,0774 2,8008 

IC Geral Menor Pop. 46 1037,50 22,55 177,48       

* Significância: 0,10               

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa (2013). 

Antes de proceder na análise dos dados da Tabela 7, cabe referir que a média 

populacional nos municípios da amostra é de 41,98 mil habitantes, sendo que a maior população 

observada foi de 551,35 mil habitantes, enquanto o município de menor população possui 10,23 

mil habitantes. Percebe-se que em termos populacionais, também há grande disparidade na 

amostra. 
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Observar-se, ainda que nos 10 municípios da amostra com população superior a média 

geral referida no parágrafo anterior, o IC Geral de divulgação foi de 31,25%. Já nos 46 

municípios cuja população é inferior a média da amostra, o IC Geral revelou-se inferior, 

havendo uma divulgação média de 22,55% das informações requeridas pelas normas legais. 

 A diferença observada nos níveis de transparência medidos pelo IC Geral, a partir da 

segregação dos municípios em dois grupos em função da população, é estatisticamente 

significativa num intervalo de confiança de 90% (Significância 0,10), dado que o F estatístico 

é superior ao F Crítico, assim como o Valor-P que revela haver somente 7,74% de probabilidade 

das médias serem iguais.   

Assim, pode-se inferir que nos municípios mais populosos os níveis de transparência 

observados foram maiores do que nos municípios da amostra com menor população. 

Procedeu-se no exame dos níveis médios de conformidade geral na divulgação em 

relação à LRF e LAI, considerando a extensão territorial (área em KM²) dos municípios da 

amostra. Os dados de diferenças de médias de conformidade na divulgação de informações não 

se mostraram relevantes estatisticamente, revelando que a extensão territorial não é um fator 

diferenciador nos níveis de conformidade analisados. 

Para concluir as análises cabe reiterar, que mesmo tendo sido realizadas análises 

considerando vários aspectos distintos da amostra, os níveis de transparência observados são 

significativamente baixos. Embora estes resultados sejam semelhantes aos apresentados em 

outros estudos como nos de Akutsu e Pinho (2002), Souza et al. (2008), Cruz et al. (2012) e 

Viana et al. (2013), se esperaria um melhor nível de divulgação de informações de caráter 

obrigatório aos cidadãos por parte dos governos, neste caso, em municípios do estado do Mato 

Grosso. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o estudo realizado, constatou-se que os gestores públicos municipais de Mato 

Grosso subutilizam todo o potencial da internet como meio de evidenciar as informações 

relacionados à prestação de contas (LRF) e documentos de interesse público (LAI), sendo o 

índice de conformidade geral de 24,11%. 

Com relação às mesorregiões que mais evidenciaram informações requeridas pela LRF 

e LAI em suas páginas web, destaca-se a mesorregião sudoeste com nível de evidenciação de 

27,68%, seguido da mesorregião Centro-Sul, com 25,39%. Nota-se uma substancial 

discrepância entre as informações disponibilizadas pelos municípios mato-grossenses, sendo 

que tal fato pode ser explicado principalmente no que tange ao porte econômico e quantidade 

de habitantes, na qual apenas um município é considerado de grande porte e os demais podem 

não conseguir acompanhar um maior desenvolvimento em relação ao município polo.  

No que tange aos itens que compõe os Índices de Conformidade requeridos pela LRF e LAI, 

pelos municípios em sua página web, a análise dos resultados apontou para uma média de 83,93% 

para o item de conformidade Permissão para gravação de relatórios eletrônicos de, isso se deve por 

ser uma característica das páginas web governamentais ou comerciais, que divulgam documentos 

de interesse público. Constatou-se que os itens que compõe os indicadores de conformidade LRF, 

são evidenciados em maior número em relação aos da LAI. Nota-se que nenhum município da 

amostra do estudo divulgou todos os 32 indicadores analisados.  

Constatou-se na análise da transparência por meio das características políticas, que o IC 

Geral de mais de 50% dos municípios está acima da média geral da amostra. Quanto à diferença 

nos níveis de transparência medidos pelo IC Geral o orçamento num intervalo de confiança de 

90%, a Receita Corrente Líquida (88%), Produto Interno Bruto (95%) e a população (90%), são 

estatisticamente significativo, o que não ocorre num intervalo de 95% à área demográfica.  

Evidenciou-se baixo nível de aderência à evidenciação de informações requeridas pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso à Informação nas páginas web de prefeituras 



 

16 

municipais mato-grossenses, o qual corrobora o estudo de Cruz, Silva e Santos (2009). 

Percebeu-se ainda que as informações divulgadas são insuficientes para concluir que os 

recursos estão sendo aplicados de forma adequada pelos gestores públicos, de difícil 

interpretação para a maioria da população, no entanto esses índices vêm tendo um acréscimo 

no decorrer dos anos. Outro aspecto é a falta de padronização dos sítios web para evidenciação 

das informações e difícil compreensão pelo usuário. 

Nesse sentido os municípios pesquisados necessitam promover políticas públicas mais 

efetivas de transparência, direcionadas a evidenciação das informações obrigatórias nas suas 

páginas web. Ao divulgar as informações nas suas páginas web o gestor demonstra a 

preocupação dos gestores ao combate a corrupção. Assim, como estudos futuros sugere-se 

replicar este estudo em outros estados e aumentar os anos de amostra. 
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