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Resumo 

A pesquisa verifica a aderência dos portais de transparência das prefeituras cearenses aos requisitos da 
Lei da Transparência e da Lei de Acesso à Informação. O Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará 
(TCM-CE) analisou os portais de transparência das 184 prefeituras cearenses e atribuiu a cada um deles 
uma nota de zero a dez. Chamado de Índice de Transparência Municipal, o exame verificou o nível de 
conformidade desses portais à Lei da Transparência e à Lei de Acesso à Informação, estabelecendo uma 
escala de pontuação, baseada no nível de conformidade aos requisitos da Lei Complementar nº 
101/2000, Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009), concomitante com o Decreto nº 
7.185/2010 e a Resolução CGI.br/ RES/2008/008/P, e da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011), cujas notas consolidadas variam de zero a dez. O resultado do primeiro monitoramento, 
realizado em 2016, apontou uma média geral do Índice de Transparência Municipal dos municípios 
cearenses de 6,33 e permitiu comprovar que 52,17% dos municípios (96) tiveram nota entre sete e dez, 
enquanto 32,61% (60) alcançaram notas acima de cinco e 15,22% (28) obtiveram nota abaixo de cinco. 
Ademais, observou-se que o requisito com maior aderência diz respeito ao nome do domínio do site 
institucional, estando 96,7% dos municípios em conformidade com a legislação, e o menos aderente 
refere-se ao detalhamento das informações do quadro de pessoal, tendo 3,8% dos municípios atendido 
esse item. 
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1 Introdução 

O controle social praticado pela sociedade sobre as ações realizadas pelos 
administradores públicos é condição essencial para a sobrevivência de um Estado Democrático 
de Direito. A Carta Magna estabeleceu que as administrações públicas deveriam obedecer, 
dentre outros quatro princípios, o princípio da publicidade, garantindo a possibilidade de 
acompanhamento, por qualquer cidadão, da administração da coisa pública. 

Outros normativos no arcabouço legal brasileiro vieram corroborar com a obrigação dos 
entes públicos em publicizar os seus atos. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, de 
modo que as ações públicas sejam planejadas e transparentes. Anos depois, a Lei Complementar 
nº 131, de 27 de maio de 2009, acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, no tocante 
à disponibilização de informações em tempo real. 

Além da legislação citada, deve-se ressaltar as determinações contidas no Decreto nº 
7.185, de 27 de maio de 2010, e a Lei nº 12.527/2011, de 18 de novembro de 2011. A primeira 
trata do padrão mínimo de qualidade das informações a serem disponibilizadas do sistema 
integrado de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da Federação, e a 
segunda regula o acesso a informações pelos órgãos públicos. 

Papel fundamental na efetivação da transparência e do direito de acesso à informação 
pública tem os tribunais de contas. Trata-se de órgãos de controle externo, que auxiliam o poder 
legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos atos 
praticados por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.  

A essas instituições cabe possibilitar à sociedade, no âmbito do controle externo, o 
acesso à informação de seus jurisdicionados. Foi nesse sentido que o Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Ceará, TCM-CE, responsável pelo exercício do controle externo das 
municipalidades cearenses, realizou no ano de 2016, a construção do Índice da Transparência 
Municipal (ITM), no âmbito da sua jurisdição, os municípios cearenses. 

O trabalho teve o objetivo de verificar se os portais de transparência dos municípios 
cearenses encontravam-se aderentes aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, a chamada Lei da Transparência, que alterou a 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, concomitante com o Decreto nº 7.185, de 27 
de maio de 2010, e a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso 
à Informação. 

Para tanto, a equipe responsável pelo referido levantamento no TCM, baseando-se, 
inicialmente, em uma pesquisa documental, elaborou checklist com fundamento nas legislações 
ora indicadas nessa seção. Com isso, procedeu-se à verificação de conformidade dos sítios 
eletrônicos das cento e oitenta e quatro prefeituras cearenses, bem como das informações 
disponibilizadas em seus respectivos portais da transparência. 

Essa pesquisa é classificada como descritiva, com abordagem qualitativa, utilizando-se 
dados secundários. A seleção para aplicação do instrumento de coleta de dados englobou os 
cento e oitenta e quatro municípios cearenses, ou seja, a população de municípios do estado. 

O trabalho se mostra relevante na medida em que fortalece a cultura da transparência, 
bem como de orientação, no caso, aos jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Ceará, ao tempo em que facilita o controle social. 

Após essa seção introdutória, o artigo tem em sua estrutura uma seção para o referencial 
teórico, a seção 2, onde é apresentada a teoria referente à transparência na administração 
pública, bem como levantamento de estudos acadêmicos acerca do tema. A seção 3 descreve a 
metodologia utilizada para o alcance do objetivo do trabalho. Já a seção 4 exibe os resultados 
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obtidos, e, na seção 5, as conclusões quanto aos objetivos alcançados com o trabalho. As 
referências bibliográficas são elencadas na seção 6. 

2 Referencial Teórico 

2.1 Transparência na gestão pública 

A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), estabelece em seu artigo 48 os instrumentos a serem adotados pelas administrações 
públicas para o cumprimento da transparência na gestão fiscal. 

Em seu capítulo específico sobre a transparência, controle e fiscalização, seguindo-se 
sua primeira seção sobre o tema transparência da gestão fiscal, a norma define os instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais deve ser dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

A Lei Complementar n° 131, de 27 de maio de 2009, chamada também de Lei da 
Transparência, trouxe inovações à Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo que essa 
transparência deva ser assegurada, também, mediante liberação ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, e adoção de 
sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de 
qualidade, tudo conforme regula o Decreto nº 7185/2010 e o art. 48-A da LRF. 

O Decreto nº 7185/2010 dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema 
integrado de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da Federação.  

Dentre os dispositivos do referido decreto cabe destacar o Art. 7º, que dispõe sobre as 
informações a serem publicadas quanto às despesas e às receitas dos entes públicos: 

Art. 7º Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente 

estabelecidos, o SISTEMA deverá gerar, para disponibilização em meio 

eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes 

informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no 

decorrer da execução orçamentária e financeira: 

I - quanto à despesa: 

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento; 

b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso; 

c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, 

função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que 

financiaram o gasto; 

d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos 

desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto 

no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; 

e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou 

inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente 

processo; e 

f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso; 

II - quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, 

compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a: 

a) previsão; 
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b) lançamento, quando for o caso; e 

c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários. 

Ademais, vale também ressaltar o que dispõe o Art. 8º, imputando a obrigação dos 
órgãos e entidades públicas em promover, independentemente de requerimentos, a divulgação 
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo 
ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  

Dentre outras dessas informações, pode-se citar a estrutura organizacional e seus 
contatos, registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, registros das 
despesas, informações de procedimentos licitatórios, dados gerais para o acompanhamento das 
ações públicas e respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

Ainda nessa seção, importante frisar o estabelecido na Resolução CGI.br/ 
RES/2008/008/P, a qual, em seu artigo 14 institui que o domínio .gov.br deve ser de registro 
dos órgão públicos. 

2.2 Estudos sobre transparência na gestão pública 

A transparência no âmbito das administrações públicas tem sido objeto de estudo e 
pesquisa entre instituições acadêmicas e as pertencentes ao poder público. No âmbito dos 
estudos acadêmicos, o que se pode observar nesses trabalhos são propostas com objetivos que 
vão desde a mensuração do nível de transparência até a identificação de que variáveis podem 
afetar a transparência pública. 

O Quadro 1 elenca estudos nacionais e internacional que abordam a temática discutida 
nesse artigo. 

 
Autoria Objetivos Principais Resultados 

Freitas, 
Nogueira e 
Ribeiro (2016) 

Identificar os fatores determinantes da 
transparência nos municípios portugueses. 
E assim, verificar quais são, para a 
realidade dos municípios portugueses, os 
fatores que determinam o nível de 
transparência. 

Os resultados obtidos apontaram como 
determinantes explicativos da transparência 
nos municípios portugueses: a dimensão 
populacional (DIM), os indivíduos com 
idades compreendidas entre os 15 e os 74 
anos, que utilizam internet (INTER1475), o 
nível de escolaridade (ESCOL), o índice de 
envelhecimento (IENV), a taxa de 
desemprego (TXDESEMP) e a autonomia 
financeira (AUTFIN). No entanto, não se 
obtiveram resultados que permitissem validar 
as hipóteses relacionadas com os fatores 
políticos, sendo elas a forma de governo 
(FGOV), a ideologia política (IDEOL) e a 
participação política/eleitoral (PARTELEI). 

Sousa, Barros, 
Araújo e Silva 
(2013) 

Analisar a transparência dos municípios 
mais populosos do Rio Grande do Norte 
(RN), a partir da metodologia proposta por 
Biderman e Puttomatti (2011). 

O melhor índice de transparência, entre os 
oito analisados, foi Natal, com 79% da 
pontuação possível, seguido por Parnamirim 
(72%) e Caicó (67%). Além disso, 
identificou-se que os municípios pesquisados 
ainda precisam melhorar o nível de 
transparência de suas informações, para que 
os cidadãos possam ter um melhor contato 
com o que é disponibilizado em seus portais 
eletrônicos e para que a população possa 
exercer o controle social mais eficaz perante 
as ações dos atos da gestão pública. 
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Costa, Leite, 
Campos (2014) 

Ranquear os portais de transparência dos 
municípios analisados, num total de 28 
municípios das cinco regiões brasileiras. 

Constatou-se que o nível de transparência é 
divergente do ideal, pois poucos municípios 
observam as exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e, entre os 
que a observam, não há preocupação com a 
qualidade da informação disponibilizada ao 
usuário. 

Hosser, Cruz, 
Machado, 
Quintana (2015) 

Analisar os Portais de Transparência dos 
Municípios gaúchos de Pelotas e Porto 
Alegre, com o intuito de analisar o 
conteúdo disponibilizado nos portais de 
transparência de tais municípios. 

Os resultados desta pesquisa demonstraram 
que, em alguns casos, os portais de 
transparência estudados reúnem informações 
adicionais àquelas exigidas pela Associação 
Contas Abertas, todavia, apesar de 
disponibilizar um contingente expressivo de 
informações, vários itens propostos na 
metodologia da referida associação ainda não 
estão sendo contemplados. Em síntese, os 
achados indicam que ambas as cidades têm 
oportunidade de melhorias a realizar em seus 
portais para uma divulgação mais eficiente, o 
que poderia se materializar por meio da 
criação de ferramentas para melhorar a busca 
dos dados e de estratégias que busquem traçar 
o perfil do usuário da informação para que 
esta seja produzida de forma direcionada, ou 
seja, com linguagem adequada. 

Keunecke, 
Teles, Flach 
(2011) 

Analisar o nível de transparência dos sítios 
eletrônicos dos cinco municípios 
catarinenses mais populosos, a fim de 
perquirir se tais municípios estão 
atendendo satisfatoriamente às obrigações 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Todos os municípios atendem a Lei 
Complementar nº 131 de 2009 e reforça a 
importância de que as contas públicas sejam 
divulgadas de forma a facilitar a 
accountability e a sua compreensão por parte 
dos cidadãos. 

Cruz, Silva, 
Santos (2009) 

Verificar o nível de transparência fiscal 
eletrônica nos sites dos maiores 
municípios do Estado do Rio de Janeiro, 
bem como os fatores que, possivelmente, 
influenciam a transparência eletrônica da 
gestão fiscal (população, receita 
orçamentária, PIB per capita, taxa de 
alfabetização, IDH-M, IQM e estágio do 
site). 

As evidências empíricas apontam baixos 
níveis de transparência fiscal eletrônica, 
considerados incompatíveis com o 
desenvolvimento socioeconômico dos 
municípios e ainda relações positivas e 
significativas entre nível de transparência 
fiscal eletrônica e as variáveis: população, 
receita orçamentária, taxa de alfabetização, 
IDH-M, IQM e estágio do site. A relação 
entre a variável dependente e a variável PIB 
per capita não se mostrou significativa. Esses 
resultados são condizentes com os 
verificados em algumas pesquisas realizadas 
no Brasil e no exterior. 

Cruz, 
Ferreira, 
Silva, Macedo 
(2012) 

Verificar o nível de transparência das 
informações acerca da gestão pública 
divulgadas nos portais eletrônicos de 96 
municípios incluídos entre os 100 mais 
populosos do Brasil e quais características 
e indicadores socioeconômicos dos 
municípios podem contribuir para explicar 
o nível de transparência observado. 

As evidências empíricas apontaram para 
baixos níveis de transparência, considerados 
incompatíveis com o nível de 
desenvolvimento socioeconômico dos 
municípios. Além disso, conclui-se que, no 
geral, existe associação entre as condições 
socioeconômicas dos municípios e os níveis 
de transparência na divulgação de 
informações acerca da gestão pública 
observados nos sites dos grandes municípios 
brasileiros que compuseram a amostra do 
estudo. 

Quadro 1 – Estudos nacionais e internacional sobre transparência na gestão pública 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Como se observou do Quadro 1, os estudos se voltam para a mensuração da aderência 
de entes municipais ao que preceitua às legislações relacionadas à transparência no âmbito da 
gestão pública. 

O presente artigo, assim como os apresentados no Quadro 1, busca compreender como 
se encontram entes públicos municipais quanto aos aspectos da transparência. No entanto, 
colabora com a disseminação de outra metodologia para a consecução desse objetivo, bem 
como amplia a quantidade de entes avaliados quanto à correta disponibilização de informações 
em seus portais. 

3 Metodologia 

Esse trabalho tem abordagem descritiva com natureza qualitativa. Considera-se 
descritiva, uma vez que se propõe a realizar uma pesquisa documental, por meio da análise de 
conteúdo dos portais de transparência dos municípios, com vistas a apontar a aderência dos 
municípios às exigências dispostas no arcabouço legal no que refere à transparência pública. 

Para atingir o objetivo desse trabalho, delimitou-se como população os municípios 
cearenses jurisdicionados ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM). Porém, 
considerando que o executivo e o legislativo municipal encontram-se sob a jurisdição do TCM, 
definiu-se como amostra as 184 prefeituras cearenses, ou seja, os portais web dos poderes 
executivos municipais. 

A análise de conteúdo foi utilizada na verificação dos portais web das prefeituras 
municipais cearenses, a partir de um checklist, cuja intenção foi checar se as informações 
disponibilizadas nos referidos portais estavam em conformidade aos ditames legais. 

Os critérios foram baseados com o que preceitua a Lei Complementar nº 101/2000, a 
Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009), concomitante com o Decreto nº 
7.185/2010, e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Adicionalmente, foi inserido 
um item, conforme as disposições contidas na Resolução CGI.br/ RES/2008/008/P, referente 
aos procedimentos para registro de nomes de domínio, publicada pelo Comitê Gestor da Internet 
no Brasil – CGI.Br, instituído pela Portaria Interministerial N° 147, de 31 de maio de 1995. 

O checklist utilizado é apresentado na Tabela 1. Ele foi subdivido em quatro dimensões 
e um total de 37 itens. Para cada item foi atribuído um peso que variou de 0,1 a 0,5, totalizando 
10, quando somados os resultados dos pesos dos 37 itens. Assim, a nota recebida pelo município 
quanto à aderência à legislação acerca da transparência variou de 0 a 10. 

A primeira dimensão refere-se aos instrumentos de transparência na gestão fiscal e é 
composta por 7 itens, englobando aspectos da Resolução CGI.br/ RES/2008/008/P, Lei nº 
12.527/2011 e Lei Complementar nº 101/2000. A pontuação máxima a ser atingida nessa 
dimensão é 2. 

A dimensão 2 trata do detalhamento das despesas. Seus itens, em número de 11, 
referem-se ao Decreto nº 7.185/2010 e à Lei nº 12.527/201. Os itens dessa dimensão totalizam 
3 pontos. 

Com relação à dimensão 3, essa relaciona-se ao detalhamento da receita e é composta 
de 7 itens. O Decreto nº 7.185/2010 e a Lei nº 12.527/201 são a base para essa dimensão, que 
totaliza 2 pontos. 

A quarta dimensão diz respeito aos procedimentos licitatórios realizados pelo executivo. 
Há 12 itens nessa dimensão que totalizam 3 pontos. Os itens contêm aspectos do Decreto nº 
7.185/2010 e da Lei nº 12.527/201. 

 
 



7 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM DE 

CONFORMIDADE 
CRITÉRIO (DISPOSITIVO 

LEGAL) 
Pontuação 

1 INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL 2,0 

1.1 Nome do domínio do site institucional Resolução CGI.br/ RES/2008/008/P 0,3 

1.2 
Link para acesso ao portal da transparência do 
município 

Art. 8º, caput, da Lei nº 12.527/2011 0,2 

1.3 Publicação do Plano Plurianual Art. 48 da Lei nº 101/2000  0,3 
1.4 Publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias Art. 48 da Lei nº 101/2000 0,3 
1.5 Publicação da Lei Orçamentária Anual Art. 48 da Lei nº 101/2000 0,3 
1.6 Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal Art. 48 da Lei nº 101/2000 0,3 

1.7 
Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução 
Orçamentária 

Art. 48 da Lei nº 101/2000 0,3 

2 DETALHAMENTO DAS DESPESAS 3,0 

2.1 Unidade gestora 
Art. 2º, §2º, IV, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,2 

2.2 Data da despesa 
Art. 2º, §2º, II, do Decreto nº 
7.185/2010 

0,2 

2.3 
Número e valor do empenho, número da nota fiscal, 
descrição dos produtos/serviços, data da liquidação 

Art. 7º, I, alínea a, do Decreto nº 
7.185/2010  
 

0,4 

2.4 Número de processo da execução 
Art. 7º, I, alínea b, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,2 

2.5 Classificação orçamentária 
Art. 7º, I, alínea c, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,2 

2.6 
Identificação da pessoa física ou jurídica 
beneficiária do pagamento 

Art. 7º, I, alínea d, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,2 

2.7 Procedimento licitatório realizado 
Art. 7º, I, alínea e, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,4 

2.8 Descrição do bem fornecido ou serviço prestado 
Art.7º, I, alínea f, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,2 

2.9 
Detalhamento de pessoal (nome do funcionário, 
vínculo, cargo, lotação, carga horária, remuneração 
e outras informações vinculadas) 

Arts. 7º e 8º, da Lei 12.527/2011  0,5 

2.10 

Convênios: número do convênio, concedente, 
responsável concedente, convenente, responsável 
convenente, data da celebração, data da publicação, 
vigência, objeto, justificativa, situação do 
convênio, valor da transferência, valor da 
contrapartida, valor pactuado 

Arts. 7º e 8º, da Lei 12.527/2011 0,3 

2.11 Disponibilidade das Informações no Site Lei 12.527/2011 0,2 

3 DETALHAMENTO DAS RECEITAS 2,0 

3.1 Data da posição 
Art. 2º, §2º, II, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,3 

3.2 Unidade Gestora 
Art.7º, II, caput, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,2 

3.3 Natureza da Receita 
Art7º, II, caput, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,2 

3.4 Valor da previsão 
Art.7º, II, alínea a, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,4 

3.5 Valor do lançamento 
Art.7º, II, alínea b, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,3 

3.6 Valor da arrecadação 
Art.7º, II, alínea c, Decreto nº 
7.185/2010  

0,4 

3.7 Disponibilidade das Informações no Site Lei 12.527/2011 0,2 

4 PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 3,0 
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4.1 
Informações concernentes a procedimentos 
licitatórios 

Art. 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011 0,3 

4.2 Ferramenta de busca Art. 8º, §3º, I, da Lei nº 12.527/2011 0,3 

4.3 
Publicações de Dados dos Prefeitos/Presidentes de 
Câmara/Vereadores/Gestores 

Lei 12.527/2011 0,2 

4.4 Publicações Referentes a Legislação Municipal Lei 12.527/2011 0,2 

4.5 Seção “Fale Conosco” 
Art. 8º, §3º, VII, da Lei nº 
12.527/2011 

0,3 

4.6 Seção “Perguntas mais Frequentes” 
Art. 8º, §1º, VI, da Lei nº 
12.527/2011  

0,3 

4.7 Acesso livre 
Art. 2º, §2º, III, do Decreto nº 
7.185/2010  

0,3 

4.8 Acesso por outros sistemas 
Art. 8º,§3º, III, da Lei nº 
12.527/2011  

0,2 

4.9 Acessibilidade 

Art.8º, §3º, VIII, da Lei nº 
12.527/2011 
Art. 17 da Lei no 10.098/2000 Art. 9º 
da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 
de julho de 2008 

0,3 

4.10 Características da informação Art. 8º, §3º, V, da Lei nº 12.527/2011  0,2 
4.11 Gravação de relatório Art. 8º, §3º, II, da Lei nº 12.527/2011  0,3 

4.12 
Formatos utilizados para a estruturação das 
informações 

Art. 8º, §3º, IV, da Lei nº 
12.527/2011  

0,1 

TOTAL 10 

Tabela 1 - Checklist de conformidade para a Lei Complementar nº 101/200, Resolução CGI.br/ RES/2008/008/P, 
Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009), concomitante com o Decreto nº 7.185/2010, e para a Lei 

de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da legislação 

Os municípios que, no período da verificação aos itens estabelecidos nesse checklist, 
estavam com os portais web sem acesso disponível, ou que não atendiam ao critério 
estabelecido pela Resolução CGI.br/ RES/2008/008/P, de que os domínios dos entes públicos 
devem utilizar a terminação .gov.br, tiveram a nota zero, em consequência da impossibilidade 
de avaliação.  

Importante informar que previamente a esse processo de checagem dos dados, o 
Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, cumprindo seu papel orientador, encaminhou 
ofício com orientações aos jurisdicionados acerca dos critérios a serem atendidos, conforme 
preceitua a legislação, no tocante à disponibilização de informações em seus portais. 

4 Resultados 

Essa seção exibe os resultados obtidos com a aplicação do checklist. Aqui são 
evidenciados os resultados alcançados por cada um dos municípios, com a consolidação de suas 
notas, mas também o percentual de conformidade dos municípios aos itens avaliados quanto à 
transparência por meio de seus portais web. 

4.1 Análise dos níveis de aderência à transparência dos portais quanto aos instrumentos 
de transparência na gestão fiscal 
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A Tabela 2 exibe o nível de aderência dos portais das prefeituras cearenses aos requisitos 
relacionados à dimensão instrumentos de transparência na gestão fiscal, apresentados na Tabela 
1, da seção 3. 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM DE 

CONFORMIDADE 
CRITÉRIO  

(DISPOSITIVO LEGAL) 

ADERÊNCIA 

(%) 

1 INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL 

1.1 Nome do domínio do site institucional Resolução CGI.br/ RES/2008/008/P 96,7% 

1.2 
Link para acesso ao portal da transparência do 
município 

Art. 8º, caput, da Lei nº 12.527/2011 91,8% 

1.3 Publicação do Plano Plurianual Art. 48 da Lei nº 101/2000  42,9% 

1.4 
Publicação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 

Art. 48 da Lei nº 101/2000 62,5% 

1.5 Publicação da Lei Orçamentária Anual Art. 48 da Lei nº 101/2000 63,6% 
1.6 Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal Art. 48 da Lei nº 101/2000 69,0% 

1.7 
Publicação dos Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentária 

Art. 48 da Lei nº 101/2000 67,4% 

Tabela 2 – Aderência aos instrumentos de transparência na gestão fiscal 
Fonte: Dados da pesquisa 

Com base na Tabela 2, observou-se que nenhum dos itens foi atendido por todos os 
municípios. O nome do domínio do site institucional foi o item mais atendido, com 96,7% dos 
portais dos municípios em conformidade com essa disposição. 

A aderência ao item publicação do Plano Plurianual foi a que alcançou menor percentual 
entre os outros sete itens. A publicação do Plano Plurianual foi identificada em menos da 
metade dos portais web das prefeituras municipais, atingido um resultado de 42,9%. 

Quanto aos demais itens, publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, publicação da 
Lei Orçamentária Anual, publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal e publicação dos 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, estes alcançaram, no máximo, 69% de 
aderência pelas prefeituras municipais, com, respectivamente, 62,5%, 63,6%, 69,0% e 67,4% 
de resultado. 

Com relação ao item link para acesso ao portal da transparência do município, este 
atingiu um resultado de 91,8% em relação à conformidade pelas prefeituras municipais à 
legislação. 

4.2 Análise dos níveis de aderência à transparência dos portais quanto ao detalhamento 
das despesas 

Na Tabela 3, é apresentado o nível de aderência dos portais das prefeituras cearenses 
aos requisitos relacionados à dimensão detalhamento das despesas, conforme disposto na 
Tabela 1, da seção 3.  

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM DE 

CONFORMIDADE 
CRITÉRIO  

(DISPOSITIVO LEGAL) 

ADERÊNCIA 

(%) 

2 DETALHAMENTO DAS DESPESAS 

2.1 Unidade gestora 
Art. 2º, §2º, IV, do Decreto nº 
7.185/2010  

78,8% 

2.2 Data da despesa 
Art. 2º, §2º, II, do Decreto nº 
7.185/2010 

86,4% 
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2.3 
Número e valor do empenho, número da 
nota fiscal, descrição dos 
produtos/serviços, data da liquidação 

Art. 7º, I, alínea a, do Decreto nº 
7.185/2010  
 

79,3% 

2.4 Número de processo da execução 
Art. 7º, I, alínea b, do Decreto nº 
7.185/2010  

79,9% 

2.5 Classificação orçamentária 
Art. 7º, I, alínea c, do Decreto nº 
7.185/2010  

84,8% 

2.6 
Identificação da pessoa física ou jurídica 
beneficiária do pagamento 

Art. 7º, I, alínea d, do Decreto nº 
7.185/2010  

86,4% 

2.7 Procedimento licitatório realizado 
Art. 7º, I, alínea e, do Decreto nº 
7.185/2010  

79,3% 

2.8 
Descrição do bem fornecido ou serviço 
prestado 

Art.7º, I, alínea f, do Decreto nº 
7.185/2010  

82,1% 

2.9 

Detalhamento de pessoal (nome do 
funcionário, vínculo, cargo, lotação, carga 
horária, remuneração e outras informações 
vinculadas) 

Arts. 7º e 8º, da Lei 12.527/2011  3,8% 

2.10 

Convênios: número do convênio, 
concedente, responsável concedente, 
convenente, responsável convenente, data 
da celebração, data da publicação, 
vigência, objeto, justificativa, situação do 
convênio, valor da transferência, valor da 
contrapartida, valor pactuado 

Arts. 7º e 8º, da Lei 12.527/2011 35,3% 

2.11 Disponibilidade das Informações no Site Lei 12.527/2011 67,9% 

Tabela 3 – Aderência à transparência dos portais quanto ao detalhamento das despesas 
Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação aos itens contidos na Tabela 3, observou-se que, novamente, nenhum deles 
teve aderência por 100% das prefeituras. Os itens com maior expressividade foram a data da 
despesa e identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com resultado 
de 86,4%. 

Seguidos desses resultados, estão, em ordem decrescente, a classificação orçamentária, 
com 84,8% das prefeituras dos municípios aderentes a esse item, posteriormente, a descrição 
do bem fornecido ou serviço prestado, com 82,1%, número de processo da execução, com 
79,9%, número e valor do empenho e número da nota fiscal, descrição dos produtos/serviços, 
data da liquidação, assim como procedimento licitatório realizado, com 79,3%, unidade gestora, 
com 78,8%, e disponibilidade das informações no site, com 67,9%. 

Chama a atenção os resultados com percentual de conformidade pelas prefeituras 
municipais inferior a 50%, quais sejam, convênios: número do convênio, concedente, 
responsável concedente, convenente, responsável convenente, data da celebração, data da 
publicação, vigência, objeto, justificativa, situação do convênio, valor da transferência, valor 
da contrapartida, valor pactuado, com aderência de 35,3%, e detalhamento de pessoal (nome 
do funcionário, vínculo, cargo, lotação, carga horária, remuneração e outras informações 
vinculadas), com 3,8%. 

4.3 Análise dos níveis de aderência à transparência dos portais quanto ao detalhamento 
das receitas 

Nesse item, a Tabela 4 mostra o nível de aderência dos portais das prefeituras cearenses 
aos requisitos relacionados à dimensão detalhamento das receitas, conforme apresentado na 
Tabela 1, da seção 3. 
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ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM DE 

CONFORMIDADE 
CRITÉRIO 

(DISPOSITIVO LEGAL) 

ADERÊNCIA 

(%) 

3 DETALHAMENTO DAS RECEITAS 

3.1 Data da posição Art. 2º, §2º, II, do Decreto nº 7.185/2010  85,9% 

3.2 Unidade Gestora 
Art.7º, II, caput, do Decreto nº 
7.185/2010  

23,4% 

3.3 Natureza da Receita 
Art7º, II, caput, do Decreto nº 
7.185/2010  

85,3% 

3.4 Valor da previsão 
Art.7º, II, alínea a, do Decreto nº 
7.185/2010  

75,5% 

3.5 Valor do lançamento 
Art.7º, II, alínea b, do Decreto nº 
7.185/2010  

25,0% 

3.6 Valor da arrecadação 
Art.7º, II, alínea c, Decreto nº 
7.185/2010  

85,9% 

3.7 Disponibilidade das Informações no Site Lei 12.527/2011 84,2% 

Tabela 4 – Aderência à transparência dos portais quanto ao detalhamento das receitas 
Fonte: Dados da pesquisa 

Com base na Tabela 4, verifica-se que data da posição e valor da arrecadação foram os 
itens mais atendidos nessa dimensão pelas prefeituras municipais com resultado de 85,9%. 

Natureza da receita, disponibilidade das informações no site e valor da previsão tiveram 
os resultados de 85,3%, 84,2% e 75,5% de aderência pelas prefeituras municipais. 

Os itens menos atendidos pelas prefeituras municipais foram valor do lançamento, com 
25,0% dos municípios em conformidade a esse requisito, e unidade gestora, com 23,4%. 

4.4 Análise dos níveis de aderência à transparência dos portais quanto aos 
procedimentos licitatórios 

A Tabela 5 exibe o nível de aderência dos portais das prefeituras cearenses aos requisitos 
relacionados à dimensão procedimentos licitatórios, exibidos na Tabela 1, da seção 3.  

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM DE 

CONFORMIDADE 
CRITÉRIO 

(DISPOSITIVO LEGAL) 

ADERÊNCIA 

(%) 

4 PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

4.1 
Informações concernentes a 
procedimentos licitatórios 

Art. 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011 35,9% 

4.2 Ferramenta de busca Art. 8º, §3º, I, da Lei nº 12.527/2011 57,1% 

4.3 
Publicações de Dados dos 
Prefeitos/Presidentes de 
Câmara/Vereadores/Gestores 

Lei 12.527/2011 51,6% 

4.4 
Publicações Referentes a Legislação 
Municipal 

Lei 12.527/2011 41,3% 

4.5 Seção “Fale Conosco” Art. 8º, §3º, VII, da Lei nº 12.527/2011 84,2% 
4.6 Seção “Perguntas mais Frequentes” Art. 8º, §1º, VI, da Lei nº 12.527/2011  12,0% 

4.7 Acesso livre 
Art. 2º, §2º, III, do Decreto nº 
7.185/2010  

76,1% 

4.8 Acesso por outros sistemas Art. 8º,§3º, III, da Lei nº 12.527/2011  95,7% 

4.9 Acessibilidade 

Art.8º, §3º, VIII, da Lei nº 12.527/2011 
Art. 17 da Lei no 10.098/2000 Art. 9º da 
Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de 
julho de 2008 

30,4% 
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4.10 Características da informação Art. 8º, §3º, V, da Lei nº 12.527/2011  50,0% 
4.11 Gravação de relatório Art. 8º, §3º, II, da Lei nº 12.527/2011  84,2% 

4.12 
Formatos utilizados para a estruturação das 
informações 

Art. 8º, §3º, IV, da Lei nº 12.527/2011  61,4% 

Tabela 5 – Aderência à transparência dos portais quanto aos procedimentos licitatórios 
Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto aos itens exigidos em relação às informações dos procedimentos licitatórios nos 
portais das prefeituras municipais, com base na Tabela 5, observou-se que o item mais aderente 
pelos municípios foi acesso por outros sistemas, com representatividade de 95,7%. 

O item menos atendido pelas prefeituras municipais foi seção “Perguntas mais 
Frequentes”, com 12% dos municípios aderentes. Outros itens também têm menos de 50% das 
prefeituras municipais em conformidade. É o caso de acessibilidade, com 30,4%, informações 
concernentes a procedimentos licitatórios, com 35,9%, e publicações referentes à legislação 
municipal, com 41,3%. 

Os demais itens tiveram aderência de no máximo 84,2%. São eles: gravação de relatório 
e seção “Fale Conosco”, com 84,2%, acesso livre, com 76,1%, formatos utilizados para a 
estruturação das informações, com 61,4%, ferramenta de busca, 57,1%, publicações de dados 
dos prefeitos/presidentes de Câmara/Vereadores/Gestores, com 51,6%, e características da 
informação, com 50,0%. 

4.5 Resultado do Índice de Transparência dos Municípios (ITM) 

A Tabela 6 exibe as notas consolidadas de cada um dos 184 municípios, cujos portais 
web foram avaliados de acordo com os itens e os respectivos pesos a eles atribuídos, exibidos 
na Tabela 1, da seção 3. 

 
Índice de Transparência dos Municípios (ITM) 

Município 
IT
M 

Município ITM Município ITM Município ITM 

Fortaleza 8,9 
Dep. Irapuan 
Pinheiro 

7,6 São Luis do Curu 7,1 Araripe 6 

Porteiras 8,9 Jaguaribara 7,6 Tauá 7 Campos Sales 5,9 

Pires Ferreira 8,7 Juazeiro do Norte 7,6 Itapipoca 7 Mombaça 5,9 

Potengi 8,7 Morrinhos 7,6 Morada Nova 7 Caridade 5,9 

Santa Quiteria 8,7 Mucambo 7,6 Ipueiras 6,9 Saboeiro 5,8 

Ipaporanga 8,6 Novo Oriente 7,6 Cascavel 6,9 Reriutaba 5,8 

Russas 8,6 Pacujá 7,6 Fortim 6,9 Ibaretama 5,7 

Iguatu 8,5 
São João do 
Jaguaribe 

7,6 
Limoeiro do 
Norte 

6,9 Ibiapina 5,6 

Piquet Carneiro 8,5 Tururu 7,6 Marco 6,9 Nova Russas 5,6 

Capistrano 8,4 Ararendá 7,5 Guaiúba 6,9 Cariré 5,5 

Umari 8,4 Milhã 7,5 General Sampaio 6,8 Hidrolândia 5,5 

Granja 8,2 
São Gonçalo do 
Amarante 

7,5 Paracuru 6,8 
Monsenhor 
Tabosa 

5,5 

Maracanau 8,2 
Antonina do 
Norte 

7,4 Várzea Alegre 6,8 Penaforte 5,5 

Aratuba 8,1 Barreira 7,4 Arneiroz 6,7 Pindoretama 5,5 

Chaval 8,1 Catarina 7,4 Boa Viagem 6,7 Granjeiro 5,4 

Cruz 8,1 Jaguaruana 7,4 Parambu 6,7 Palhano 5,4 
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Maranguape 8,1 Massapê 7,4 Quiterianopolis 6,7 Ipu 5,3 

Tejuçuoca 8,1 Miraíma 7,4 Salitre 6,7 Pereiro 5,3 

Ubajara 8,1 Palmácia 7,4 Itapajé 6,7 Alcântaras 4,8 

Umirim 8,1 Altaneira 7,3 Banabuiú 6,6 Eusébio 4,8 

Uruburetama 8,1 Beberibe 7,3 Barro 6,6 Jati 4,6 

Solonópole 8 Cedro 7,3 Farias Brito 6,6 
Tabuleiro do 
Norte 

3,5 

Viçosa do Ceará 8 Itaiçaba 7,3 Independência 6,6 Mauriti 3,4 

Apuiarés 7,9 Jaguaretama 7,3 Sobral 6,6 Quixadá 3,3 

Bela Cruz 7,9 Meruoca 7,3 Pedra Branca 6,6 Acaraú 3,2 

Catunda 7,9 Paramoti 7,3 Chorozinho 6,5 Abaiara 2,7 

Horizonte 7,9 Senador Pompeu 7,3 Potiretama 6,5 Baturité 2,3 

Iracema 7,9 Tarrafas 7,3 Barroquinha 6,4 Acarape 2,2 

Jijoca de 
Jericoacoara 

7,9 Madalena 7,3 Caucaia 6,4 Jardim 2,2 

Lavras da 
Mangabeira 

7,9 Tamboril 7,3 Guaramiranga 6,4 Tianguá 2,2 

Mulungu 7,9 Quixeré 7,2 Ocara 6,4 Canindé 2,1 

Pacajús 7,9 Aquiraz 7,2 Barbalha 6,3 Coreaú 2,1 

Graça 7,8 Brejo Santo 7,2 Crato 6,3 Aiuaba 1,9 

Pacatuba 7,8 Ipaumirim 7,2 Croatá 6,3 Itarema 1,7 

Santana do Cariri 7,8 Nova Olinda 7,2 Jaguaribe 6,3 Alto Santo 1,7 

Uruoca 7,7 Redenção 7,2 São Benedito 6,3 Frecheirinha 1,3 

Aracati 7,7 Trairi 7,2 Baixio 6,2 Carnaubal 1,1 

Camocim 7,7 Acopiara 7,1 Cariús 6,2 Moraújo 1 

Groaíras 7,7 Aracoiaba 7,1 Ibicuitinga 6,2 Ererê 0,8 

Martinópole 7,7 Aurora 7,1 Quixelô 6,2 Senador Sá 0,3 

Missão Velha 7,7 Caririaçu 7,1 
Guaraciaba do 
Norte 

6,1 Assaré 0 

Orós 7,7 Choró 7,1 Icó 6,1 Forquilha 0 

Pacoti 7,7 Crateús 7,1 Varjota 6,1 Icapuí 0 

Pentecoste 7,7 Irauçuba 7,1 Jucás 6,1 Itapiúna 0 

Quixeramobim 7,7 Paraipaba 7,1 Milagres 6 Poranga 0 

Amontada 7,6 Itaitinga 7,1 Itatira 6 
Santana do 
Acaraú 

0 

MÉDIA GERAL 6,33 

Tabela 6 – Índice da Transparência Municipal 
Fonte: Dados da pesquisa 

A média geral do Índice de Transparência Municipal dos municípios cearenses foi 6,33, 
em uma escala que varia de 0,0 a 10. Os municípios com melhor avaliação foram Fortaleza e 
Porteiras, com nota de 8,9. O resultado menos expressivo foi o de Senador Sá, com nota de 0,3. 
Assaré, Forquilha, Icapuí, Itapiúna, Poranga e Santana do Acaraú, tiveram nota zero em virtude 
de os portais estarem indisponíveis durante o período de verificação. 

A maioria dos municípios cearenses teve nota acima de 7,0, o que representou 96 
municípios. Desses 96, 23 tiveram nota entre 8,0 e 8,9, e os outros 73, notas entre 7,0 e 7,9. 

Sessenta municípios atingiram notas entre 5,0 e 6,99. E a minoria dos municípios 
alcançou nota abaixo de 5,0, entre 0,0 e 4,99, ou seja, 28 municípios. 
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5 Conclusão 

A transparência dos atos dos administradores públicos tem sido cada vez mais 
necessária para subsidiar o controle social da gestão sobre a coisa pública, fomentando a 
permanência de uma sociedade cada vez mais democrática. 

No Brasil, legislação específica trata do tema com o objetivo de garantir a transparência 
e o acesso às informações pelos cidadãos, como o que dispõe a Lei nº 131/2009, conhecida 
como Lei da Transparência, e a Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação. 

No entanto, quanto mais esforços forem dispendidos para o alcance pleno do que dispõe 
a legislação, possivelmente, os resultados serão melhores. Foi nesse sentido que o Tribunal de 
Contas dos Municípios do Ceará (TCM) realizou a construção do Índice da Transparência 
Municipal, no âmbito das prefeituras cearenses, em 2016, com o intuito de verificar como 
estava a conformidade dos portais web das prefeituras municipais quanto às exigências 
dispostas na legislação acerca da transparência na gestão pública. 

Para tanto, foi construído checklist com itens que somados alcançariam 10 e que levaram 
em conta requisitos da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei da Transparência (Lei 
Complementar nº 131/2009, concomitante com o Decreto nº 7.185/2010 e a Resolução CGI.br/ 
RES/2008/008/P) e da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). 

Os resultados do trabalho mostraram que nenhum dos 184 municípios atendeu a 100% 
dos itens exigidos pela legislação, avaliados pelo TCM. A média geral do Índice de 
Transparência Municipal dos municípios cearenses foi de 6,33 e permitiu comprovar que 
52,17% dos municípios (96) tiveram nota entre sete e dez, enquanto 32,61% (60) alcançaram 
notas acima de cinco e 15,22% (28) obtiveram nota abaixo de cinco. 

Ademais, observou-se que o requisito com maior aderência diz respeito ao nome do 
domínio do site institucional, estando 96,7% dos municípios em conformidade com a 
legislação, e o menos aderente refere-se ao detalhamento das informações do quadro de pessoal, 
tendo 3,8% dos municípios atendido esse item. Ainda foi observado que seis municípios 
tiveram nota 0,0 em virtude de o site estar indisponível no momento da checagem pelo TCM 
ou que não atendiam ao critério estabelecido pela Resolução CGI.br/ RES/2008/008/P, de que 
os domínios dos entes públicos devem utilizar a terminação .gov.br. 

Assim, observou-se com o esse trabalho que ainda há oportunidades de melhoria na 
disponibilização de informações pelos entes do executivo municipal. Pode ser preocupante o 
fato de que a melhor nota esteja abaixo de 9,0 e que 23 prefeituras tenham notas acima de 8,0. 
Observa-se, então, que 87,5% dos municípios têm um ITM abaixo de 8,0. 

O que se verifica com esses resultados é que o executivo municipal, no caso, no do 
estado do Ceará, precisa enveredar esforços para disponibilizar informações adequadas e em 
conformidade com a legislação. 

Os resultados desse estudo vão ao encontro de estudos realizados em outros estados da 
federação brasileira, os quais identificaram também oportunidades de melhoria na 
disponibilização de informações por parte de municípios brasileiros. 

Para estudos futuros, sugere-se o acompanhamento da evolução desses resultados bem 
como a aplicação desses modelos em uma abrangência nacional como forma de identificar e 
disseminar boas práticas daqueles entes que possuem melhores performances no âmbito do 
tema desse estudo. 
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