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TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA: O ACESSO À INFORMAÇÃO NOS 

SÍTIOS OFICIAIS DOS MUNICÍPIOS CEARENSES 

 

RESUMO 

A Lei nº 12527/11, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), em vigor desde maio 

de 2012, representa uma verdadeira mudança de paradigma na gestão pública. Por meio dela, a 

transparência passa a ser a regra, o sigilo, a exceção. A referida lei define diversas exigências 

mínimas que os entes governamentais têm de obedecer, inclusive referentes a publicações em 

seus sítios eletrônicos. Devido à grande importância do tema, a presente pesquisa objetiva a 

identificação dos dispositivos da LAI referentes à transparência ativa que estão sendo 

publicadas pelos municípios cearenses com mais de 10 (dez) mil habitantes, visto que a própria 

lei dispensa da publicação os entes que não se enquadram nesta condição. A amostra estudada 

constitui-se de 164 munícipios cearenses, divididos de acordo com as mesorregiões as quais 

pertencem. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa-quantitativa. Quanto 

aos procedimentos, adotou-se a pesquisa documental e bibliográfica. No geral, concluiu-se que 

os municípios atendem apenas parcialmente as exigências legais, sendo que nenhum obedece a 

lei em sua integralidade. O nível geral de observância às exigências da LAI foi de 50,09%, o 

que pode ser considerado um percentual reduzido, tendo em vista o tempo em que a lei já está 

em vigor. 

Palavras-Chave: Acesso à Informação. LAI. Municípios Cearenses. Sítios Oficiais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Transparência na Gestão Pública constitui uma das características imprescindíveis a 

um Estado Democrático de Direito, além de ser um dos direitos dos cidadãos previstos na 

Constituição Federal de 1988. Essa característica confere possibilidade aos indivíduos para 

participarem mais ativamente do processo de acompanhamento, fiscalização e avaliação do 

Poder Público. Por outro lado, a transparência, em sentido amplo, é um dos principais deveres 

da Administração Pública, obrigando aos gestores a busca contínua pela promoção de uma 

cultura de abertura de informações em âmbito governamental. 

Diante desse cenário, diversas leis infraconstitucionais foram criadas a fim de efetivar a 

regulamentação do acesso às informações custodiadas pelo Poder Público, sendo uma das mais 

importantes a Lei nº 12527/11, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), foco deste 

trabalho. A LAI representa uma mudança de paradigma em matéria de transparência pública, 

pois define que o acesso é a regra e o sigilo, a exceção (CGU, 2013a). Em seu texto, a lei obriga 

a divulgação eletrônica de diversas informações pelos entes públicos em seus sítios oficiais, 

inclusive acerca da execução orçamentária, registro de despesas, transferências de recursos, 

licitações e contratos. Além disso, estabelece diversos requisitos sobre o meio e a forma com 

que essas informações deverão ser disponibilizadas. 

Apesar da lei ter entrado em vigor em maio de 2012, diversos municípios cearenses 

ainda não observam a obrigatoriedade de seus dispositivos, ou observam de maneira parcial, o 

que dificulta a obtenção de informações preciosas acerca da gestão pública por parte dos 

cidadãos. Diante do exposto, formula-se a questão da presente pesquisa: Quais informações 

exigidas pela Lei de Acesso à Informação são publicadas pelos municípios cearenses? 

Com o intuito de responder à questão citada, definiu-se que o objetivo geral do trabalho 

é identificar as informações exigidas pela LAI que são publicadas pelos municípios cearenses 

com mais de dez mil habitantes. Salienta-se que foi estabelecido esse limite populacional, pois 
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a própria Lei não obriga que munícipios com dez mil habitantes ou menos publiquem essas 

informações em seus portais eletrônicos.  

Para viabilizar o alcance do objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: verificar se os municípios atendem aos requisitos legais estabelecidos pela LAI; 

apresentar as exigências cumpridas com maior e menor frequência pelos municípios; e 

classificar as mesorregiões cearenses quanto ao nível de cumprimento dos dispositivos da Lei. 

 Em termos práticos, o presente estudo justifica-se devido à importância da transparência 

pública para o controle social, evidenciando em que medida os munícipios cearenses estão 

cumprindo as exigências da LAI em seus endereços eletrônicos, promovendo, desta forma, o 

amplo acesso às informações municipais de interesse da sociedade. 

 Quanto à metodologia, trata-se, resumidamente, de uma pesquisa descritiva, de natureza 

qualitativa-quantitativa, visto que busca descrever determinada população sem interferir nesta, 

compreendendo o significado essencial dos eventos relacionados também com o auxílio de 

métodos estatísticos. Em relação aos procedimentos, adotou-se a pesquisa documental e 

bibliográfica. 

 Por meio da análise de todos os requisitos da LAI relacionados à publicação espontânea 

pelos munícipios (transparência ativa), foram atribuídas pontuações que variam de 0 (zero), 

para o requisito não observado, a 2 (dois), para o requisito plenamente observado. Após a 

obtenção da pontuação referente aos portais municipais com mais de 10 mil habitantes, partiu-

se para a análise dos dados e posteriormente para as conclusões.  

 Em suma, o presente artigo está dividido em cinco seções, sendo esta introdução a 

primeira. A segunda seção contempla o referencial teórico, abordando um breve histórico do 

tema abordado e trazendo os principais pontos da legislação relacionada. A seção seguinte trata 

pormenorizadamente dos aspectos relacionados à metodologia. Na sequência, parte-se para 

apresentação e análise dos resultados da pesquisa, quarta seção, e na última seção são expostas 

as conclusões obtidas.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No presente tópico busca-se apresentar um breve histórico da evolução da transparência 

da gestão pública no Brasil e apresentar a importância da Lei de Acesso à Informação, 

destacando os principais pontos das legislações relacionadas. 

 

2.1 Transparência na Gestão Pública 

Transparência é ter acesso às informações de como o governo trabalha, fazendo com 

que a forma de funcionamento da administração pública facilite a obtenção de informações a 

qualquer momento pelos cidadãos e demais interessados (TEIXEIRA, 2006). Segundo Cruz et 

al. (2012), do ponto de vista legal, a transparência está intimamente relacionada com a 

disposição de informar e prestar contas em decorrência do poder de gerência sobre os recursos 

públicos. 

Apesar de não ser um tema novo, a transparência na Gestão Pública vem sendo cada vez 

mais discutida e exigida pela população em geral. Para Kronbauer et al. (2015), essa exigência 

tem como principal objetivo coibir eventuais descaminhos por gestores públicos. Porém, apenas 

com o amplo acesso a informações pelos cidadãos torna-se possível o combate à corrupção e o 

controle popular. 
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No Brasil, a transparência além de ser um dever constante da Administração Pública, 

também é um direito do cidadão previsto na Constituição Federal de 1988 (CF/88), denominada 

por alguns como “Constituição Cidadã”. Em seu art. 5º, a CF/88 trouxe o direito de acesso à 

informação como um dos direitos fundamentais do indivíduo: 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional; [...] 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988, grifo nosso).  

Além do aspecto individual de cada cidadão, os legisladores constituintes também se 

preocuparam em estabelecer diversos princípios norteadores para o gerenciamento da máquina 

pública. Dentre outras funções, esses princípios, em caráter geral, obrigam aos gestores a 

seguirem estritamente a lei, agindo com impessoalidade, moralidade, eficiência e dando a 

máxima publicidade de seus atos. 

Para que as informações possam chegar a quem de direito é fundamental o respeito ao 

princípio da publicidade. Tanto a administração direta, quanto a indireta, são obrigadas pela 

CF/88 a prestar contas do uso de recursos públicos e respeitar, dentre outros, o princípio da 

publicidade (PLATT NETO et al., 2007).  

O art. 37 da Carta Magna determina: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] 

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 

podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos. (BRASIL, 1988). 

A transparência é algo mais amplo do que o princípio da publicidade em si, porém não 

há como se alcançar a transparência se os atos não seguirem minimamente padrões 

estabelecidos de publicidade. Segundo Justen Filho (2009), a publicidade constitui um meio 

para atingir a transparência e garantir a lisura dos atos praticados.  

Segundo Platt Neto et al. (2007), extrai-se do princípio da publicidade que a população 

precisa conhecer os atos praticados para o efetivo exercício do controle social, porém deve-se 

considerar o caráter educativo, informativo ou de orientação social e a compreensibilidade das 

informações publicadas. 

Ainda na seara constitucional, diversos outros dispositivos tratam do acesso à 

informação pela sociedade, destacando-se principalmente o inciso II do § 3º do art. 37, que 

determina a posterior regulamentação do acesso dos usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo, e o § 2º do art. 216, que trata da gestão documental 

governamental e das providências para sua consulta. 

Após a CF/88, várias legislações infraconstitucionais foram criadas a fim de 

regulamentar e garantir os preceitos constitucionais referentes à transparência pública, por 

exemplo: a Lei que regulamentou o rito processual do habeas data (Lei nº 9.507/1997), a Lei 

do Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999), a Lei que criou os pregões presencial e 

eletrônico (Lei nº 10.520/2002), a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 

nº 101/2000) e a Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/09). Dos diplomas citados, 

destacam-se especialmente os dois últimos.  
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A LRF regulamenta o art. 163 da CF/88, que determinou que assuntos referentes às 

finanças públicas fossem tratados por meio de Lei Complementar.  Em vigor desde 5 de maio 

de 2000, a Lei objetiva aprimorar a gestão fiscal dos recursos públicos, por meio de ações 

planejadas e transparentes que possibilitem prevenir riscos e corrigir desvios. (CGU, 2011). 

Apesar da CF/88, em seu art. 5º, trazer exigências referentes à transparência de 

informações por órgãos da administração direta e indireta, a LRF trouxe em seu texto, de forma 

mais detalhada, a obrigação de divulgação de informação acerca da gestão fiscal, vinculando a 

União, Estados, DF e Municípios (CRUZ; SILVA; SANTOS, 2010). 

Basicamente, a LRF apoia-se em quatro eixos centrais, quais sejam: Planejamento, 

Controle, Responsabilização e Transparência (KHAIR, 2001). Segundo Cruz, Silva e Santos 

(2010), o eixo da Transparência está intimamente ligado à responsabilização do agente público. 

Em seu art. 48, a Lei trata dos instrumentos de transparência a serem publicados, inclusive por 

meio eletrônico. Além disso, o eixo tem o objetivo de possibilitar o acompanhamento claro da 

execução orçamentária e das finanças públicas. 

 Para alcançar esse objetivo, o citado art. 48 traz as peças que devem ser divulgadas 

periodicamente: “os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. ” (BRASIL, LC, 

2000). Ressalta-se, porém, que essa lista não é exaustiva. Conforme entendimento de 

Figueiredo et al. (2001), outros documentos ou informações relevantes para promover maior 

transparência deverão ser disponibilizados ao cidadão sempre que possível. 

 Em 2009, nasce a chamada Lei da Transparência, que alterou a LRF e, segundo Platt 

Neto, Cruz e Vieira (2010), trouxe novidades que afetaram diretamente a divulgação de 

informações acerca das contas públicas a partir da internet. Foram acrescentados diversos novos 

dispositivos à LRF, destacando-se a determinação da disponibilização em tempo real das 

informações detalhadas sobre a execução orçamentária, criando, dessa forma, os “portais da 

transparência” (CGU, 2013a). 

 Resumidamente, a Lei Complementar nº 131/09 estabeleceu a disponibilização para 

qualquer pessoa física e jurídica, em tempo real, de todos os atos referentes à despesa praticados 

pelas unidades gestoras no decorrer de sua execução, com a disponibilização de dados mínimos 

para sua clara identificação e, quando for o caso, da licitação realizada. Quanto à receita, o 

lançamento e o recebimento de todas as unidades gestores, inclusive recursos extraordinários, 

também devem ser disponibilizados (BRASIL, 2009). 

 Mesmo após a edição de todas as leis citadas, sentiu-se a necessidade de uma lei mais 

diretamente voltada à regulamentação da forma de acesso às informações e que tratasse com 

uma linguagem mais clara e objetiva de vários conceitos, princípios e obrigações para garantir 

o fácil entendimento das informações e dados pelo cidadão. Com esse objetivo, foi criada a Lei 

nº 12527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), foco do presente trabalho 

e que será tratada com detalhes na seção a seguir.  

 

2.2 Acesso à Informação 

Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU, 2011), a busca pela garantia do acesso 

às informações públicas não é recente, nem exclusivamente brasileira. Diversas nações já 

possuem leis acerca do tema. A Suécia, por exemplo, possui um marco legal sobre o direito de 

acesso desde 1766. Nessa perspectiva, outras nações se destacam: a Colômbia, pioneira na 

América Latina, ao estabelecer em 1888 um Código de acesso a documentos do Governo; os 
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Estados Unidos, com a aprovação da Freedom of Information Act (Lei de Liberdade da 

Informação) em 1966; o México, considerado uma referência devido à criação, em 2002, de 

sistemas rápidos de acesso a serem supervisionados por órgão independente; dentre outras. 

Ratificando o interesse mundial em garantir o acesso à informação como direito 

fundamental, diversas declarações e convenções foram assinadas internacionalmente tendo 

como um de seus objetivos principais o fortalecimento do direito de divulgar e receber 

informações. São exemplos: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu art. 19 

estabelece que todo ser humano tem direito de receber e transmitir informações por quaisquer 

meios e independentemente de fronteiras; a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, 

determinando em seu art. 10 que cada Nação deve tomar medidas necessárias para aumentar a 

transparência em sua administração; a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade 

de Expressão, que vaticina em seu item 4 que o acesso à informação é direito fundamental dos 

indivíduos; dentre outras. 

O conteúdo das leis de acesso varia de um país para o outro, porém alguns aspectos 

estão presentes nas legislações de diversos países, constituindo, segundo especialistas do direito 

à informação, verdadeiros princípios que indicam o caminho a ser seguido pelas nações que 

pretendem elaborar suas leis de acesso, ou aperfeiçoar as já existentes. Nesse sentido, destacam-

se alguns princípios, inclusive observados na LAI brasileira: máxima divulgação, obrigação de 

publicar, promoção de um governo aberto, limitação das exceções, procedimentos que facilitem 

o acesso e moderação dos custos envolvidos (CGU, 2013a). 

A importância da LAI ainda é tema recente e pode ser confirmada a partir do estudo de 

diversos pesquisadores. Kronbauer et al (2015), definem a LAI como uma poderosa ferramenta 

para exercer o direito de fiscalizar a administração pública. Staroscky et al (2014), comentam 

que a LAI passou a ser um marco para a transparência pública no Brasil, devido à popularização 

da internet, auxiliando na diminuição da assimetria informacional entre os cidadãos e os 

gestores. Seabra, Capanema e Figueiredo (2013), ratificam que a LAI surgiu para estabelecer 

procedimentos e regras específicas para possibilitar o pleno exercício do direito constitucional 

de acesso à informação. 

No Brasil, a Lei de Acesso à Informação foi sancionada em 18 de novembro de 2011, 

após longos debates no Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção (órgão 

vinculado à CGU) e posterior discussão e votação pelo Congresso Nacional no período de 2009 

a 2011. Com a sanção, o Brasil tornou-se o 89º país do mundo a possuir uma legislação com 

este teor e o 19º da América Latina, segundo o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

(2016). 

Em 16 de maio de 2012, entrou em vigor a Lei nº 12527/2011, a LAI brasileira, com o 

objetivo básico de regulamentar os dispositivos concernentes ao acesso a informações previstos 

na CF/88, mais especificamente nos art. 5º, 37 e 216. 

A LAI se apresenta em 47 artigos, estando dividida da seguinte forma: Capítulo I – 

Disposições Gerais; Capítulo II – Do Acesso a Informações e da sua Divulgação; Capítulo III 

– Do Procedimento de Acesso à Informação; Capítulo IV – Das Restrições de Acesso à 

Informação; Capítulo V – Das Responsabilidades; Capítulo VI – Disposições Finais e 

Transitórias. (BRASIL, 2011). Observando a forma como a lei foi dividida, pode-se notar 

claramente a preocupação do atendimento aos princípios gerais encontrados nas legislações ao 

redor do mundo. 

Para uma visão mais ampla do diploma legal em questão é apresentada a Tabela 1 

referente ao Mapa da Lei retirado do portal oficial da LAI na internet, contendo os principais 

artigos separados por tema. 
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Tabela 1 – Mapa da Lei nº 12527/2011. 

Tema Onde encontrar 

Abrangência da Lei Art. 1º e 2º 

Garantias do direito de acesso / Diretrizes Art.  3º, 5º e 6º 

Definição de termos utilizados na Lei Art. 4º 

Informações garantidas pela Lei Art. 7º e 21 

Divulgação proativa de informações / Transparência ativa Art. 8º e 30 

Procedimentos de acesso à informação Art. 9º a 14 

Prazos – Recebimento de respostas e interposição de recursos Art. 11, 15 e 16 

Procedimentos em caso de negativa de acesso / Recursos Art. 11 §4º, 14, 18 e 20 

Informações sigilosas / Classificação de Informações Art.7º § 1º e 2º, 22, 30, 36 e 39 

Competências da CGU Art. 16 e 41 

Competências da CMRI Art. 16 § 3º, 17 e 35 

Informações pessoais Art. 31 

Responsabilização de agentes públicos Art. 32 a 34 

Fonte: Adaptado de Governo Federal (2016). 

De início, a Lei estabelece em seus artigos 1º e 2º a sua abrangência. Todas as esferas 

federativas (União, Estados, DF e Municípios) e todos os órgãos da administração direta e 

indireta, inclusive entidades sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, estão obrigadas 

a observarem o disposto em seu texto.  

O art. 3º trata das diretrizes a serem observadas na execução dos procedimentos 

destinados a garantir o acesso a informações. Depreende-se desse artigo o foco central da Lei: 

informação é a regra; e o sigilo, a exceção. Para Santos, Bernardes e Rover (2012), o art. 3º 

possibilita concluir que se não houver referência quanto ao sigilo da informação, esta deve ser 

obrigatoriamente publicada. 

Outras duas diretrizes trazidas pelo art. 3º são imprescindíveis e constituem a base para 

a investigação proposta por esta pesquisa, quais sejam: divulgação de informações de interesse 

público, independente de solicitações (a denominada “transparência ativa”); e a utilização de 

meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, o que se concretiza nesta 

pesquisa com a análise dos portais oficiais dos munícipios cearenses na internet. 

O art. 4º apresenta a definição de termos utilizados na Lei para sua clara compreensão, 

como o conceito de informação, documento, informação sigilosa, pessoal, dentre outros. O art. 

5º trata da garantia da compreensibilidade da informação, determinando que é dever do Estado 

garantir procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente e com uma linguagem fácil e 

clara. O art. 6º ratifica o que dispõe a CF/88 abordando o amplo acesso às informações e 

prevendo a garantia da autenticidade das informações e sua proteção quando sigilosas e os art. 

7º e 21 tratam objetivamente dos tipos de informações a que os cidadãos têm direito. 

Os art. 8º e 30 tratam especificamente da transparência ativa. Segundo a CGU (2013a), 

considera-se “ativa”, pois se trata de iniciativa do próprio órgão público de divulgar 

informações de interesse geral ou coletivo, ainda que não tenham sido solicitadas. O § 1º do art. 

8º define um rol de informações mínimas que devem ser objeto de iniciativas de transparência, 

conforme transcrito: 

I – registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II – registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III – registros das despesas; 
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IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

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

V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de 

órgãos e entidades e;  

VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. (BRASIL, 2011) 

Ressalta-se que este rol não tem o objetivo de esgotar tudo o que deve ser publicado 

ativamente pelo poder público. As informações contidas nessa seção são os requisitos mínimos 

que todos os órgãos e entidades públicas estão obrigados a divulgar, cabendo aos mesmos 

definir outras informações que possam ser relevantes para a coletividade. Excluem-se dessa 

obrigatoriedade os municípios com população de até dez mil habitantes. 

Ainda tratando da transparência ativa, o art. 30 estabelece que a autoridade máxima de 

cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio na internet: 

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;  

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para 

referência futura;  

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, 

atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. 

(BRASIL, 2011) 

No que tange aos procedimentos de acesso à informação, destaca-se o art. 9º, que cria o 

Serviço de Informações ao Cidadão, com o objetivo de atender e orientar o público quanto 

acesso a informações, informar sobre a tramitação de documentos e protocolizar documentos e 

requerimentos de acesso. Daí origina-se o termo “Transparência Passiva”, já que o poder 

público prestará informações apenas quando provocado. 

A LAI ainda trata de diversos outros temas essenciais para sua efetiva adoção no âmbito 

público: os prazos que deverão ser obedecidos para o recebimento de respostas e interposição 

de recursos; os procedimentos a serem adotados em caso de negativa de acesso ou 

descumprimento de obrigações; a classificação das informações, podendo ser divididas 

conforme o grau de sigilo em Ultrassecretas, Secretas ou Reservadas (cada grau com seu prazo 

máximo para desclassificação); as competências da CGU e CMRI (Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações) na avaliação de eventuais recursos interpostos; a restrição do 

acesso a informações pessoais; e, por fim, a responsabilização de agente públicos que 

praticarem condutas ilícitas. 

Cumpre ressaltar, ainda, que a LAI estabelece normas gerais para todos os órgãos e 

entidades públicas, porém, conforme seu art. 45, cabe aos entes federativos definir regras 

específicas em legislação própria. O Decreto nº 7724/12, por exemplo, regulamenta a LAI 

apenas no âmbito do Poder Executivo Federal. Já no Estado do Ceará, foi editada a Lei nº 

15175/12 subordinando todos os Poderes, inclusive as Cortes de Contas e o Ministério Público. 

O Decreto nº 13305/2014, por sua vez, regulamenta a LAI no âmbito do Poder Executivo 

Municipal de Fortaleza. Mesmo na inexistência de regulamentação local, a LAI aplica-se em 

sua integralidade, porém, o ente que não regulamenta a lei no seu âmbito, perde a oportunidade 

de adequar as normas gerais à sua realidade específica (CGU, 2013b). 

 

2.3 Estudos Anteriores 

 Ratificando a importância do tema em tela, são apresentados abaixo alguns estudos 

realizados baseados na Lei nº 12527/11. 
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 Machado et al. (2013) investigaram o nível de transparência dos portais de municípios 

do Rio Grande do Sul a partir da análise dos itens da LRF e LAI em conjunto. Utilizando como 

critério a pontuação 1 (um) para o que foi evidenciado e 0 (zero) para o que não foi, os autores 

chegaram à conclusão que nenhum dos 32 itens analisados foram cumpridos em sua plenitude. 

O município com melhor pontuação evidenciou 75% dos indicadores. A média geral das 

pontuações obtidas foi de 48,55%, o que foi considerado baixo pelos autores. 

 Hoch, Rigui e Silva (2013) analisaram os Tribunais Regionais Federais quanto ao 

cumprimento dos dispositivos da LAI, mais especificamente no que tange à transparência ativa. 

Concluíram que nenhum dos Tribunais analisados cumpriu todas as exigências mínimas da 

LAI. Também comentaram que apesar do esforço para cumprir as exigências, existem diversos 

empecilhos para a concretização da transparência ativa na internet, que somente poderão ser 

superados com a adoção de medidas e ferramentas adequadas e eficazes. 

 Kronbauer et al. (2013) verificaram a aderência à LAI e LRF em portais de municípios 

mato-grossenses. Utilizando uma amostra de 56 municípios com população maior que 10 mil 

habitantes, chegaram a resultados que apontaram uma baixa aderência nos municípios 

pesquisados. No que tange a conformidade que requer a LAI, especialmente, o percentual médio 

de observância encontrado foi de 18,23%. Observou-se ainda que municípios com maior 

Produto Interno Bruto e maior Receita Corrente Líquida tendem a divulgar mais as informações 

requeridas pela LAI e LRF. 

 

3 METODOLOGIA 

 Quanto aos objetivos, a presente pesquisa classifica-se como descritiva, pois visa 

descrever características de uma determinada população. Para Gil (2010), a principal 

característica deste tipo de pesquisa é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

o que se concretiza neste trabalho com os procedimentos padronizados para a obtenção de dados 

nos sites oficiais dos municípios cearenses. 

 A natureza deste estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa-quantitativa, pois, 

além de buscar compreender a essência do objeto estudado, são também utilizadas algumas 

ferramentas estatísticas para se chegar às conclusões. Segundo Richardson (2008), através da 

abordagem qualitativa é possível interpretar resultados e ampliar os conhecimentos. Já na 

pesquisa quantitativa, emprega-se a quantificação tanto nas modalidades de coleta, quanto nas 

de tratamento dos dados. De acordo com Giddens (2012), a pesquisa pode utilizar o método 

misto, ou seja, o qualitativo mais o quantitativo, desde que contribua para a compreensão e 

explicação mais ampla do objeto de estudo. 

 Quanto aos procedimentos, o estudo em tela adota a pesquisa documental e 

bibliográfica. Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica serve-se fundamentalmente das 

contribuições de diversos autores sobre determinado tema. Busca-se embasamento teórico em 

estudos de outros pesquisadores para a análise fundamentada do problema em questão. A 

pesquisa documental relaciona-se com a fonte, a qual se restringe a fontes primárias (no caso, 

dados extraídos dos portais oficiais) que poderão ser rearranjadas para obtenção de diferentes 

conclusões. 

  Na Tabela 2 estão listados os itens analisados em cada portal visitado, conforme os 

itens da LAI referentes à Transparência Ativa (aqueles que independentemente de solicitação 

os entes estão obrigados a publicar), bem como a pontuação mínima e máxima que cada 

município pode obter em cada conjunto de requisitos. 
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Tabela 2 - Requisitos da Lei nº 12.527 com suas respectivas pontuações. 

Base Legal  Requisito Pontuação 

Art. 8º 

§ 1º 

 

Registros das Competências 

De 0 (zero) a 16 

(dezesseis) 

pontos 

Estrutura Organizacional 

Endereços, telefones e horários de atendimento nas unidades 

Repasses ou transferências de recursos financeiros 

Registro das despesas 

Procedimentos licitatórios (editais, resultados e contratos celebrados) 

Dados para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras 

Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade 

Art.30 

Incisos I, II e III 

Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 

(doze) meses 

De 0 (zero) a 6 

(seis) pontos 

Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com 

identificação para referência futura 

Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação, 

bem como informações genéricas sobre os solicitantes. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 

Para cada requisito analisado foi atribuída uma pontuação de acordo com o nível de 

observância pelo município: 2 (dois) pontos para o requisito observado satisfatoriamente; 1 

(um) ponto para o requisito parcialmente observado; e 0 (zero) pontos para o requisito não 

observado. Dessa forma, os requisitos do art. 8º perfazem um total de 16 (dezesseis) pontos, e 

os do art. 30 um total máximo de 6 (seis) pontos, conforme evidenciado na Tabela 2. Na análise 

dos dispositivos em conjunto, a pontuação máxima possível para cada município é de 22 (vinte 

e dois) pontos.  

Os dados extraídos dos portais municipais foram armazenados através de software de 

planilhas eletrônicas e divididos conforme a mesorregião a qual pertence o munícipio analisado. 

Cumpre esclarecer que mesorregiões são subdivisões dos estados brasileiros que congregam 

diversos municípios de uma determinada área geográfica com similaridades econômicas e 

sociais. As subdivisões cearenses atualmente são: Centro-Sul, Jaguaribe, Região Metropolitana 

de Fortaleza, Noroeste, Norte, Sertões e Sul. Organizando os dados dessa forma, é possível 

obter uma visão estratificada na comparação dos resultados encontrados. 

A população do presente estudo constitui-se por todos os 184 municípios cearenses. De 

início, foram excluídos da análise 20 (vinte) munícipios que, conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), possuem dez mil habitantes ou menos. A 

referida exclusão baseia-se no § 4º do art. 8º da LAI que dispensa esses municípios da 

divulgação em portais eletrônicos dos requisitos mínimos elencados no § 1º desse mesmo 

artigo. Diante do exposto, a amostra do estudo é composta pelos 164 municípios cearenses com 

mais de dez mil habitantes. 

A coleta foi realizada nos meses de abril e maio de 2017. Para a localização dos portais 

oficiais dos municípios analisados foi utilizado o site de buscas da Google. Quando a busca não 

retornou resultados, foi digitado na barra de endereço do navegar de internet o seguinte: 

“www.[nome do município].ce.gov.br”. Os municípios que não tiveram seus portais localizados 

conforme descrito acima, ou que, apesar de terem o portal localizado, este se encontrava off-

line na data da coleta, obtiveram pontuação total igual a 0 (zero). 

Devido ao grande número de sites analisados, bem como a grande variedade de formas 

com que as informações são publicadas pelos municípios, levando em conta as particularidades 

de cada um, cabe descrever os critérios utilizados neste trabalho para a atribuição da pontuação 

em alguns requisitos mais relevantes, o que se faz a seguir. 
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Com relação aos repasses ou transferências de recursos financeiros, alcançou a 

pontuação máxima o município que publica em campo específico as receitas ou despesas 

obtidas dessa forma. Caso o município não tenha destinado link ou campo individualizado para 

este requisito, fornecendo as informações dos repasses em meio às outras fontes de recursos do 

município, foi atribuída pontuação parcial, tendo em vista que este procedimento prejudica 

sobremaneira o entendimento pelo cidadão. 

As publicações de procedimentos licitatórios (editais, resultados e contratos celebrados) 

foram analisadas da seguinte forma: 2 (dois) pontos para o município que publica o 

procedimento licitatório completo, inclusive quando o cidadão é direcionado para o Portal de 

Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que em tempo real mostra todos os 

editais, modalidades de licitação, publicações, contratos e termos aditivos. Quando pelo menos 

um dos itens não é publicado pelo município, foi atribuída a pontuação parcial. 

Após o processamento dos dados, levando em consideração os critérios descritos, parte-

se para análise e definição dos resultados da pesquisa. 

 

4 RESULTADOS 

 A partir da tabulação dos dados coletados nos portais municipais faz-se uma análise 

completa acerca do atendimento ou não aos requisitos da LAI relacionados à transparência 

ativa. Para um melhor entendimento, segue detalhamento da população estudada. 

Apresentam-se os 20 (vinte) munícipios que não fizeram parte da amostra, devido ao 

baixo número de habitantes, de acordo com dados do IBGE: Altaneira, Antonina do Norte, 

Arneiroz, Baixio, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, General Sampaio, Granjeiro, 

Guaramiranga, Itaiçaba, Jati, Moraújo, Pacujá, Palhano, Penaforte, Potiretama, São João do 

Jaguaribe, Senador Sá, Tarrafas e Umari. Após a exclusão dos municípios citados, obtém-se a 

amostra, dividida de acordo com as mesorregiões cearenses.  

Apresenta-se no Gráfico 1 a quantidade de munícipios componentes de cada subdivisão 

estudada. 

Gráfico 1 – Número de municípios por mesorregião cearense. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Ressalta-se que a quantidade de municípios distribuída entre essas mesorregiões não 

segue um padrão numérico definido. Para a distribuição são considerados aspectos econômicos 
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e sociais do estado do Ceará, o que pode influenciar nos resultados médios obtidos pela presente 

pesquisa.  

De forma geral, os resultados da pesquisa mostraram que os entes municipais do estado 

do Ceará têm uma média de 50,09% de cumprimento aos requisitos de publicação da LAI. Este 

percentual reduzido deveu-se, principalmente, ao fato de os munícipios não divulgarem as 

informações requeridas pelo art. 30, fazendo com que a pontuação máxima a ser atingida por 

cada município caísse de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) pontos, e também à tendência 

observada nos portais dos municípios de menor porte, que publicam com menor frequência as 

informações mais simples, como por exemplo, o registro de competências das unidades e os 

endereços, telefones e horários de atendimento. 

Na Tabela 3 são apresentadas percentualmente as informações exigidas pela LAI que 

são publicadas pelos municípios cearenses com mais de 10 mil habitantes. 

Tabela 3 – Percentual de atendimento aos requisitos da LAI. 

Requisito 
Não 

atendido 

Parcialmente 

Atendido 

Plenamente 

atendido 
Total 

Registros das competências 60,97% 1,77% 37,26% 100% 

Estrutura organizacional 9,75% 0% 90,25% 100% 

Endereços, telefones e horários 7,92% 49,91% 42,17% 100% 

Repasses ou transferências de recursos 5,90% 41,26% 52,85% 100% 

Registro das Despesas 6,41% 0% 93,59% 100% 

Procedimentos licitatórios 10,36% 64,30% 25,34% 100% 

Dados gerais para acompanhamento de programas 40,09% 0% 59,91% 100% 

Respostas a perguntas mais frequentes 29,62% 0% 70,38% 100% 

Rol das informações que tenham sido 

desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses. 
0% 0% 0% 0% 

Rol de documentos classificados em cada grau de 

sigilo, com identificação para referência futura. 
0% 0% 0% 0% 

Relatório contendo a quantidade de pedidos 

recebidos e informações sobre os solicitantes. 
0% 0% 0% 0% 

Fonte: Resultados da pesquisa (2017). 

Preliminarmente, chama atenção o fato de que nenhum dos 164 portais municipais 

cearenses publica as informações requeridas pelo art. 30 da LAI, referentes à classificação e 

desclassificação do sigilo das informações (inciso I e II) e aos relatórios estatísticos de pedidos 

de informação com os dados genéricos dos solicitantes (inciso III). Com relação a esta última, 

a maioria dos munícipios possui campos específicos para pedidos de informações online (e-

SIC), porém não dispõem de relatório estatístico detalhado com os pedidos recebidos, 

respondidos e indeferidos.  

Com relação ao registro das competências, onde o município deve informar as 

competências do prefeito, secretarias, subunidades e demais órgãos componentes da gestão 

municipal, depreende-se do gráfico acima que a maioria dos munícipios não atende às 

exigências da LAI. Cem munícipios (60,97% do total) não publicam esta informação, quatro 

(1,77%) publicam de forma parcial e o apenas o restante, sessenta municípios (37,26%), 

publicam de forma integral. 

 Já no item relacionado à estrutura organizacional, que trata da apresentação da estrutura 

administrativa básica do ente, não houve meio termo. Dezessete munícipios (9,75%) não 

atendem a este requisito e cento e quarenta e sete municípios (90,25%) atendem ao dispositivo. 

Endereços, telefones e horários de atendimento nas unidades não são publicados por 

quinze municípios (7,92%), parcialmente publicados por oitenta e cinco (49,91%) e publicados 

integralmente por sessenta e quatro (42,17%). 
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Direcionando a análise aos itens financeiros, foi observado no item repasses ou 

transferências de recursos que a maioria dos municípios, mais precisamente oitenta e oito 

(52,85%), publica as informações de forma satisfatória. Como explicado anteriormente, os 

municípios que não destinaram campo específico para a demonstração das transferências de 

recursos obtiveram pontuação parcial devido a grande dificuldade de identificação destas em 

meio às outras fontes de recursos. Nesta situação, estão sessenta e três municípios (41,25%). 

Completando a análise deste item, onze munícipios (5,90%) não atendem de forma alguma ao 

preceito citado. 

No registro das despesas, item de maior nível de cumprimento de todos os analisados, 

os entes vêm publicando satisfatoriamente as informações. É possível visualizar as despesas 

por diversos parâmetros, por exemplo: despesas gerais e despesas com obras; despesas 

empenhadas, liquidadas e pagas; despesas orçamentárias e extra orçamentárias, dentre outros. 

Além disso, as despesas são publicadas em tempo real, também por força do art. 48 da Lei 

Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência). Resumidamente, os portais que apresentam 

esta informação são bem completos, permitindo acompanhamento dos gastos do ente pela 

sociedade em geral. Em números: doze municípios (6,41%) não publicam suas despesas, 

enquanto cento e cinquenta e dois (93,59%) publicam. 

 A publicação dos procedimentos licitatórios foi a exigência onde se constatou a 

apresentação das informações de maneira mais confusa. Diversos municípios publicam apenas 

uma parte das informações requeridas por este item em seu próprio portal. Para acesso à 

informação completa é preciso que o cidadão acesse diversos outros links, dificultando o fluxo 

de compreensão e dispersando as informações. De qualquer forma, mesmo direcionando o 

cidadão a sites externos aos portais municipais, foi considerada a pontuação máxima nesses 

casos. Dezoito municípios (10,36%) não atenderam de forma alguma ao solicitado, cento e 

quatro (64,30%) atenderam parcialmente e quarenta e dois (25,34%) atenderam plenamente ao 

requerido, publicando seus editais, resultados e contratos na íntegra. 

 Nos dados para acompanhamento de programas, ações e obras, foram observadas, 

basicamente, duas tendências: municípios que detalhavam das formas mais variadas seus gastos 

e investimentos, disponibilizando gráficos, figuras, estatísticas (dentre outros) para a maior 

compreensão da utilização do dinheiro público, e municípios que não disponibilizam campos 

específicos para tal item. Sessenta e nove municípios (40,09%) não publicam esta informação, 

enquanto noventa e cinco (59,91%) publicam de forma integral. 

 Por fim, a apresentação das perguntas frequentes não foi disponibilizada por cinquenta 

e seis entes (29,62%) e disponibilizada por cento e oito (70,38%). Cabe ressaltar que grande 

parte dos munícipios divulgam as respostas das perguntas frequentes relacionadas 

especificamente ao acesso à informação, trazendo principais definições, exigências e exceções. 

Diante dos resultados encontrados, verifica-se que os municípios cearenses atendem 

parcialmente aos requisitos legais estabelecidos pela LAI. Caso os requisitos dispostos no art. 

30, fossem desconsiderados, já que dependem de regulamentação posterior a LAI, apenas treze 

municípios teriam alcançado a pontuação máxima, são eles: Alto Santo, Araripe, Aurora, 

Beberibe, Ipaporanga, Iracema, Juazeiro do Norte, Meruoca, Milhã, Morada Nova, Ocara, Orós 

e Salitre. Porém, o fato de depender de regulamentação não exclui a obrigatoriedade de 

observância ao disposto em lei.  

Considerando os dados coletados, o Gráfico 2 apresenta os requisitos observados com 

maior e menor frequência pelos munícipios analisados, demonstrando o percentual de 

cumprimento que cada exigência obteve frente à pontuação máxima possível, caso todos os 

municípios cumprissem plenamente cada item. 
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Gráfico 2 – Nível de cumprimento por requisitos, conforme artigos 8º e 30 da LAI.  

Fonte: Resultados da pesquisa (2017). 

Depreende-se do gráfico que o item “Registro das Despesas” foi a exigência cumprida 

com maior frequência pelos municípios, o que pode ser considerado positivo, visto que este 

item é bastante significativo para o pleno acompanhamento dos gastos públicos. A exigência 

cumprida com menor frequência pelos entes, afora os itens do art. 30, que, conforme já exposto, 

nenhum município vem publicando, foi o registro das competências com um percentual de 

cumprimento de apenas 38,41%. 

Finalizando a análise dos resultados, é apresentado na Tabela 4 um ranking com a 

classificação obtida por cada Mesorregião Cearense quanto à obediência aos preceitos da LAI. 

Tabela 4 – Ranking de cumprimento por Mesorregião. 

Classificação Mesorregiões Cearenses Pontuação Média Porcentagem 

1º Jaguaribe 12,56 57,10% 

2º Sul 11,33 51,52% 

3º Sertões 11,18 50,81% 

4º Norte 11,03 50,13% 

5º Centro-Sul 10,90 49,55% 

6º Região Metropolitana de Fortaleza 10,64 48,35% 

7º Noroeste 9,50 43,18% 

- Geral 11,02 50,09% 

Fonte: Resultados da pesquisa (2017). 

A Mesorregião do Jaguaribe destaca-se como a primeira colocada no ranking elaborado 

de acordo com o nível de cumprimento aos preceitos da LAI, mesmo sendo a 5ª colocada em 

relação ao seu número de municípios. Destacam-se positivamente nesta mesorregião os 

municípios de Alto Santo, Iracema e Morada Nova, que publicam ativamente todas as 

exigências da LAI que não dependem de regulamento (as exigências do art. 8º). Já a 

Mesorregião do Noroeste Cearense figura em último lugar, muito embora esta seja a região com 

o maior número de municípios (quarenta e quatro), o que pode ter contribuído para diminuir 

sua pontuação média.  

Destaque negativo fica por conta da Região Metropolitana de Fortaleza que aparece em 

penúltima colocada na classificação, com pontuação abaixo da média geral, mesmo sendo a 

Região Metropolitana mais populosa do Norte-Nordeste e a sexta do Brasil (IBGE, 2010). Com 

tamanha importância, a transparência na gestão dos municípios que a compõem deveria ser 

exemplo para os demais entes cearenses. Nem mesmo a capital Fortaleza obedece integralmente 

aos preceitos da LAI referentes à transparência ativa, tendo obtido uma pontuação de 14 

(quatorze) pontos, alcançando 68,18% da pontuação total. 

0,00%

0,00%

0,00%

38,41%

57,32%

57,93%

64,94%

65,85%

73,48%

89,02%

92,68%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Relatório contendo a quantidade de pedidos…

Rol de documentos classificados em cada grau…

Rol das informações que tenham sido…

Registros das competências

Procedimentos licitatórios

Dados gerais para acompanhamento de programas

Endereços, telefones e horários

Respostas a perguntas mais frequentes

Repasses ou transferências de recursos

Estrutura organizacional

Registro das Despesas



16 
 

Comparando os resultados expostos, com outros citados na seção 2 do presente trabalho, 

observa-se certa evolução no que tange à obediência aos preceitos da LAI, porém os entes 

analisados ainda tendem a não cumprir a integralidade das exigências. Mesmo os entes com 

melhores resultados demostram certa deficiência na publicidade das informações, expondo-as 

de maneira desorganizada e/ou incompleta, o que dificulta, ou mesmo elimina, a possibilidade 

de pleno acompanhamento da gestão pública pela sociedade.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar as informações exigidas pela 

LAI que são publicadas pelos municípios cearenses com mais de 10 mil habitantes, verificando 

se estes atendem aos requisitos legais estabelecidos. Além disso, buscou-se apresentar as 

exigências cumpridas com maior e menor frequência pelos municípios e classificar as 

mesorregiões cearenses quanto ao nível de cumprimento aos dispositivos da lei. 

Para alcance dos objetivos propostos foram analisados os portais dos 164 municípios 

cearenses com mais de 10 mil habitantes, atribuindo pontuações de 0 (zero) a 2 (dois) de acordo 

com o grau de observância por cada ente. Após tabulação dos dados partiu-se para análise. 

Foi constatado que a média geral de obediência à LAI pelos munícipios cearenses foi 

de 50,09%, percentual que pode ser considerado reduzido, obtido devido à falta de publicação 

dos requisitos do art. 30 (relacionados às informações sigilosas e relatórios de pedidos de 

informações). Com relação aos outros requisitos relacionados à transparência ativa, pode-se 

dizer que os entes, no geral, vêm publicando de forma parcial o que é exigido pela lei, mesmo 

esta estando em vigor desde maio de 2012. 

Voltando a análise para os requisitos individuais da lei de acesso à informação, 

constatou-se que o item mais publicado pelos municípios foi o registro das despesas, com 

92,68% de aderência pelos entes, o que foi considerado positivo, visto que, dentre os itens 

relacionados aos aspectos orçamentário-financeiros, este talvez seja o mais significativo para o 

acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. Afora os requisitos do art. 30, que 

absolutamente nenhum município vem respeitando a exigência imposta, o requisito publicado 

com menor frequência pelos entes foi o registro das competências, com 38,41% de observância.  

Com relação à classificação dos munícipios de acordo com suas mesorregiões, a região 

do Jaguaribe cearense apresenta-se como a subdivisão que mais cumpre os requisitos de 

transparência ativa da LAI, obtendo um percentual médio de cumprimento de 57,10%. 

Destaque negativo fica por conta da Região Metropolitana de Fortaleza, que, devido sua 

importância, deveria servir como parâmetro para as outras regiões, porém aparece no ranking 

apenas na sexta colocação. 

No geral, concluiu-se que alguns municípios atendem mais aos preceitos da lei que 

outros, porém nenhum município atendeu à sua integralidade, dificultando o pleno acesso às 

informações e não concretizando de maneira eficaz a nova cultura de transparência e mudança 

de paradigmas propostas pela LAI. 

Sugere-se para as pesquisas futuras que sejam avaliados os assuntos referentes à 

transparência passiva, ou seja, a disponibilização de informações públicas em atendimento a 

demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica, objetivando avaliar a eficiência dos 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), especialmente através dos sistemas eletrônicos (e-

SIC) nos portais dos municípios cearenses. 
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