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RESUMO

A governança  corporativa  aplica-se  também  ao  Setor  Público.  Dentre  os  princípios  da

governança estão o  disclosure  e o accountability.  O primeiro diz respeito aos aspectos de

divulgação e de transparência, e o segundo, à prestação de contas. Os Tribunais de Contas

atuam como órgãos  de  controle  externo da  Administração Pública,  em apoio  também ao

controle social, portanto, os tribunais atuam para otimizar a governança e a gestão pública. A

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei de Acesso à Informação (LAI) enfocaram a

transparência pública e a prestação de contas, em seu aspecto eletrônico. Assim, o objetivo

geral do trabalho consistiu em verificar o grau de transparência eletrônica dos Tribunais de

Contas brasileiros, consoante aos dispositivos da LRF e da LAI. Para tanto, este estudo foi

descritivo,  qualitativo e quantitativo e documental.  Foram examinados os 32 Tribunais de

Contas  dos  estados  e  municípios  em  funcionamento  no  Brasil. Para  avaliar  o  grau  de

transparência foi utilizado o modelo adaptado de Nunes (2013), cujas notas poderiam estar

compreendidas  no  intervalo  fechado  [-50;  +150].  Os  resultados  mostraram  que  a  média

nacional foi de apenas 6,64 (muito baixo grau de transparência eletrônica). Os cinco Tribunais

de Contas com os melhores resultados apresentaram grau apenas moderado de transparência

eletrônica. Foram eles: o TCM/PA, TCE/ES, TCE/PI, TCE/PB e TCE/MT. Os cinco tribunais

com  os  piores  resultados  apresentaram  grau  de  transparência  muito  baixo.  Foram  eles:

TCE/SE, TCE/AM, TCE/MS, TCE/AL e TC/DF. No ranking das regiões, a Região Sul ficou

com média de 11,97 (baixo grau de transparência eletrônica) e as demais regiões todas com

grau “muito baixo” de transparência, com destaque para a região Centro-Oeste, com a menor

média  -0,10.  Em síntese,  os  resultados  indicaram que há  ainda  um longo  caminho  a  ser

perseguido  pelos  gestores  dos  Tribunais  de  Contas  para  o  alcance  de  graus,  pelo  menos

moderado, de transparência eletrônica, entretanto, os primeiros passos para o atendimento da

transparência eletrônica, nos moldes impostos pela LRF e pela LAI já foram dados.

Palavras-chave: Governança pública. Transparência eletrônica. Tribunais de Contas. Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF). Lei de Acesso à Informação (LAI).



ABSTRACT

Corporate governance also applies to the Public Sector. Among the principles of governance

are disclosure and accountability. The first concerns aspects of disclosure and transparency,

and the second, accountability. The courts of auditors act as external control bodies for the

Public  Administration,  in  support  of  social  control  as  well,  therefore,  the  courts  act  to

optimize governance and public management. The Fiscal Responsibility Law (LRF) and the

Access to Information Law (LAI) focused on public transparency and accountability, in their

electronic  aspect.  Thus,  the  general  objective  of  the  work  was  to  verify  the  degree  of

electronic transparency of the Brazilian Courts of Accounts, according to the provisions of the

LRF  and  LAI.  Therefore,  this  study  was  descriptive,  qualitative  and  quantitative  and

documentary. The 32 courts of accounts of the states and municipalities in operation in Brazil

were examined. To assess the degree of transparency, the adapted model by Nunes (2013) was

used, whose notes could be included in the closed interval [-50; +150]. The results showed

that the national average was only 6.64 (very low degree of electronic transparency). The five

courts  of  accounts  with  the  best  results  showed  only  a  moderate  degree  of  electronic

transparency. They were: TCM / PA, TCE / ES, TCE / PI, TCE / PB and, TCE / MT. The five

courts with the worst results had a very low degree of transparency. They were: TCE / SE,

TCE / AM, TCE / MS, TCE / AL and TC / DF. In the ranking of the regions, the South Region

had an average of 11.97 (low degree of electronic transparency) and the other regions all had

a 'very low' degree of transparency, with emphasis on the Midwest region, with the lowest

average - 0.10. In summary, the results indicated that there is still a long way to go for the

managers  of  the  courts  of  auditors  to  achieve  at  least  moderate  degrees  of  electronic

transparency, however, the first steps towards meeting electronic transparency, along the lines

imposed by the LRF and by LAI have already been given.

Keywords:  Public  governance.  Electronic  transparency.  Courts  of  accounts.  Fiscal

Responsibility Law – LRF. Law of Access to Information – LAI.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Estrutura Conceitual do modelo de avaliação da transparência de Nunes (2013)...39



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Intervalos das notas ponderadas dos tribunais agrupados por nível de transparência

...................................................................................................................................................49

Tabela 2 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da Região Norte......................51

Tabela 3 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da Região Nordeste.................54

Tabela 4 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da Região Centro-Oeste..........57

Tabela 5 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da Região Sudeste...................60

Tabela 6 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da Região Sul..........................63

Tabela 7 – Distribuição de frequência das notas dos Tribunais de Contas do Brasil ...............66

Tabela 8 – Classificação dos tribunais por grau de transparência eletrônica e por região .......69



LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Relação dos Tribunais de Contas e abrangência de fiscalização............................34

Quadro 2 – Estudos sobre transparência dos gastos públicos...................................................36

Quadro 3 – Modelo de avaliação de Nunes (2013)...................................................................40

Quadro 4 – Escala dos níveis de avaliação dos descritores do modelo de Nunes (2013).........41

Quadro 5 – Relação dos endereços eletrônicos dos Tribunais de Contas ................................45

Quadro 6 – Relação de descritores contemplados no modelo de Nunes (2013) e excluídos por

não se aplicarem aos Tribunais de Contas ...............................................................................47

Quadro 7 – Modelo de avaliação da transparência dos portais dos Tribunais de Contas ........48

Quadro 8 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da região Norte.................. 52

Quadro 9 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da região Nordeste..............55

Quadro 10 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da região Centro-Oeste ....58

Quadro 11 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da região Sudeste..............61

Quadro 12 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da região Sul.....................64

Quadro 13 – Ranking de transparência eletrônica das regiões..................................................67

Quadro 14 – Ranking nacional de transparência eletrônica dos tribunais................................68

Quadro 15 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.1-Peças orçamentárias......77

Quadro  16 –  Modelo  de  parâmetros  para  avaliação  do  descritor  1.2.2  –  Funcional

Programática.............................................................................................................................77

Quadro 17 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.2.2 – Programas (Projetos,

Ações e Atividades....................................................................................................................78

Quadro 18 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.2.3 – Natureza da Despesa

...................................................................................................................................................78

Quadro 19 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.2.4 – Fonte de recursos.....79

Quadro 20 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.3.1 – Empenho.................79

Quadro 21 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.3.2 – Liquidação...............80

Quadro 22 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.3.3 – Pagamentos.............80

Quadro 23 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.4 – Beneficiários..............81

Quadro 24 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.5 – Bem ou serviço prestado

...................................................................................................................................................82

Quadro 25 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.6.1 – Licitatório ...............83

Quadro 26 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.6.2 – Editais e Resultados.

...................................................................................................................................................83



Quadro 27 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.6.3 – Contratos.................84

Quadro 28 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.6.4 – Convênios................84

Quadro 29 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.7.1 – Previsão de Receitas

...................................................................................................................................................85

Quadro  30 – Modelo  de  parâmetros  para  avaliação do descritor  1.7.2  –  Recebimento  de

Receitas.....................................................................................................................................85

Quadro  31  –  Modelo  de  parâmetros  para  avaliação  do  descritor  1.8.1  –  Competências  e

estrutura.....................................................................................................................................86

Quadro 32 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.8.2 – Informações para

contato.......................................................................................................................................86

Quadro 33 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.9 – Acompanhamento de

obras..........................................................................................................................................87

Quadro 34 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.1 – Remuneração.........87

Quadro 35– Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.2 – Quadro de Pessoal. .88

Quadro  36 –  Modelo  de  parâmetros  para  avaliação  do  descritor  1.10.3  –  Descrição  dos

Servidores..................................................................................................................................88

Quadro 37 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.4 – Situação dos Cargos

...................................................................................................................................................89

Quadro 38 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.5 – Concursos Públicos

...................................................................................................................................................89

Quadro 39 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.6 – Diárias...................90

Quadro 40 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.1.1 – Acesso.....................90

Quadro 41 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.1.2 – Perguntas.................91

Quadro 42 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.1.3 – Ferramenta de busca

...................................................................................................................................................92

Quadro 43 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.2.1 – Gravação de relatórios

...................................................................................................................................................92

Quadro 44  – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor  2.2.2 – Autenticidade das

informações...............................................................................................................................93

Quadro 45 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.3.1 – Comunicações.........93

Quadro 46 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.3.2 – Solicitações.............94

Quadro 47 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 3.1 – Atualização.................94

Quadro 48 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 3.2 – Série histórica.............95

Quadro 49 – Consolidação do resultado da transparência dos tribunais da Região Norte...........96



Quadro 50 – Nota do nível de transparência do TCM/PA........................................................97

Quadro 51 – Nota do nível de transparência do TCE/TO.........................................................98

Quadro 52 – Nota do nível de transparência do TCE/AP.........................................................99

Quadro 53 – Nota do nível de transparência do TCE/PA.......................................................100

Quadro 54 – Nota do nível de transparência do TCE/AC.......................................................100

Quadro 55 – Nota do nível de transparência do TCE/RO.......................................................102

Quadro 56 – Nota do nível de transparência do TCE/RR.......................................................103

Quadro 57 – Nota do nível de transparência do TCE/AM......................................................104

Quadro 58 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais do Nordeste

.................................................................................................................................................105

Quadro 59 – Nota do nível de transparência do TCE/PI.........................................................106

Quadro 60 – Nota do nível de transparência do TCE/PB.......................................................107

Quadro 61 – Nota do nível de transparência do TCE/CE.......................................................108

Quadro 62 – Nota do nível de transparência do TCE/BA.......................................................109

Quadro 63 – Nota do nível de transparência do TCE/PE........................................................110

Quadro 64 – Nota do nível de transparência do TCE/MA......................................................111

Quadro 65 – Nota do nível de transparência do TCE/RN.......................................................112

Quadro 66 – Nota do nível de transparência do TCM/BA......................................................113

Quadro 67 – Nota do nível de transparência do TCE/SE........................................................114

Quadro 68 – Nota do nível de transparência do TCE/AL.......................................................115

Quadro 69 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais do Centro-

Oeste........................................................................................................................................116

Quadro 70 – Nota do nível de transparência do TCE/MT......................................................117

Quadro 71 – Nota do nível de transparência do TCM/GO.....................................................118

Quadro 72 – Nota do nível de transparência do TCE/GO.......................................................119

Quadro 73 – Nota do nível de transparência do TCE/MS......................................................120

Quadro 74 – Nota do nível de transparência do TC/DF..........................................................121

Quadro 75 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais do Sudeste

.................................................................................................................................................122

Quadro 76 – Nota do nível de transparência do TCE/ES........................................................123

Quadro 77 – Nota do nível de transparência do TCE/MG......................................................124

Quadro 78 – Nota do nível de transparência do TCM/RJ.......................................................125

Quadro 79 – Nota do nível de transparência do TCM/SP.......................................................126

Quadro 80 – Nota do nível de transparência do TCE/RJ........................................................127



Quadro 81 – Nota do nível de transparência do TCE/SP........................................................128

Quadro 82 –  Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região

Sul...........................................................................................................................................129

Quadro 83 – Nota do nível de transparência do TCE/RS.......................................................130

Quadro 84 – Nota do nível de transparência do TCE/PR.......................................................131

Quadro 85 – Nota do nível de transparência do TCE/SC.......................................................132

Quadro 86 –  Consolidação do resultado geral da transparência eletrônica dos tribunais no

âmbito nacional.......................................................................................................................133



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APG – Administração Pública Gerencial

CMPGC – Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa

FASB – Financial Accounting Standards Board

GE – Governo Empreendedor

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

IFAC – International Federation of Accountants

LAI – Lei de Acesso à Informação

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

MBC – Movimento Brasil Competitivo

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

PIB – Produto Interno Bruto

TC/DF – Tribunal de Contas do Distrito Federal

TCE/AC – Tribunal de Contas do Estado do Acre

TCE/AL – Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

TCE/AM – Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

TCE/AP – Tribunal de Contas do Estado do Amapá

TCE/BA – Tribunal de Contas do Estado da Bahia

TCE/CE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará

TCE/ES – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

TCE/GO – Tribunal de Contas do Estado de Goiás

TCE/MA – Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

TCE/MG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

TCE/MT – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

TCE/PA – Tribunal de Contas do Estado do Pará

TCE/PB – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TCE/PE – Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

TCE/PI – Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TCE/PR – Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TCE/RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

TCE/RN – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

TCE/RO – Tribunal de Contas do Estado de Rondônia



TCE/RR – Tribunal de Contas do Estado de Roraima

TCE/RS – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

TCE/SE – Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TCE/TO – Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

TCM/BA – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

TCM/GO – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás

TCM/PA – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

TCM/RJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

TCM/SP – Tribunal de Contas do Município de São Paulo

TCs – Tribunais de Contas

TCU – Tribunal de Contas da União



SUMÁRIO

Índice
1 INTRODUÇÃO.....................................................................................................................15

2 GOVERNANÇA PÚBLICA: UM ENFOQUE DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. .20

2.1 Princípios da Transparência e Accountability na Administração Pública.......................20

2.2 Transparência na Administração Pública como dever legal............................................26

2.2.1 Transparência consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)..............................26

2.2.2 Transparência consoante a Lei de Acesso à Informação (LAI)...................................27

2.3 Governança Aplicada ao Setor Público...........................................................................30

2.4 O papel dos Tribunais de Contas dos estados e dos municípios na otimização da gestão 
pública...................................................................................................................................34

2.5 Estudos anteriores sobre transparência na Administração Pública.................................38

3 METODOLOGIA..................................................................................................................45

3.1 Tipologia da pesquisa......................................................................................................45

3.2 População e Amostra.......................................................................................................46

3.3 Coleta dos Dados............................................................................................................46

3.4 Tratamento e análise dos Dados......................................................................................48

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS...........................................................................................53

4.1 Análise dos Tribunais de Contas da Região Norte..........................................................53

4.2 Análise dos Tribunais de Contas da Região Nordeste.....................................................56

4.3 Análise dos Tribunais de Contas da Região Centro-Oeste..............................................59

4.4 Análise dos Tribunais de Contas da Região Sudeste.......................................................61

4.5 Análise dos Tribunais de Contas da Região Sul..............................................................64

4.6 Ranking nacional de transparência dos Tribunais de Contas e das Regiões...................67

5 CONCLUSÃO.......................................................................................................................72

REFERÊNCIAS........................................................................................................................75

ANEXO A – MODELOS DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE 
TRANSPARÊNCIA, POR DESCRITOR.................................................................................79

APÊNDICE A – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA 
DA REGIÃO NORTE...............................................................................................................98

Quadro 49 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região 
Norte..........................................................................................................................................98

APÊNDICE B – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA 
DA REGIÃO NORDESTE.....................................................................................................107

Quadro 58 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região 
Nordeste..................................................................................................................................107

APÊNDICE C – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA 



DA REGIÃO CENTRO-OESTE............................................................................................118

Quadro 69 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região 
Centro-Oeste............................................................................................................................118

APÊNDICE D – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA 
DA REGIÃO SUDESTE........................................................................................................124

Quadro 75 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região 
Sudeste....................................................................................................................................124

APÊNDICE E – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA 
DA REGIÃO SUL..................................................................................................................131

Quadro 82 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região 
Sul...........................................................................................................................................131

APÊNDICE F – RESULTADOS GERAL DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA 
ELETRÔNICA NO ÂMBITO NACIONAL..........................................................................135

Quadro 86 – Consolidação do resultado geral da transparência eletrônica no âmbito nacional.
.................................................................................................................................................135



15

1 INTRODUÇÃO

Com o advento da Constituição Federal de 1988, intitulada Constituição Cidadã,

percebe-se claramente a preocupação do constituinte, entre outras, com a imposição de limites

de gastos públicos e com a promoção de transparência dos atos emanados da Administração

Pública. No que diz respeito ao acesso à informação, os dispositivos do inciso XXXIII, art. 5º,

no inciso II, do §3º, do art.37 e no §2º do art.216 da Constituição da República de 1988,

atribuem simultaneamente um dever à administração pública e um direito ao cidadão a ter

ingresso  às  informações.  Assim,  diante  das  previsões  constitucionais  à  Transparência  na

administração  pública,  o  legislador  brasileiro  regulamentou  o  acesso  à  informação  por

intermédio da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à Lei de Acesso à Informação (LAI),

trazendo à legislação brasileira a transparência eletrônica no âmbito da gestão pública.

A Lei  Complementar  nº  101 de 04 de maio de 2000,  conhecida como Lei  de

Responsabilidade Fiscal (LRF), estabeleceu instrumentos de transparência da gestão fiscal ao

instituir  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal.

Adicionalmente, a Lei Complementar no. 131/2009 acrescentou novos dispositivos à LRF que

ampliaram a institucionalização da transparência pública (BRASIL, 2009).

Por conseguinte, após a entrada em vigor da Lei federal nº 12.527/2011, também

conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), o povo brasileiro passou a contar com um

importante instrumento facilitador da atuação do cidadão na esfera governamental, pois ela

determina que o acesso às informações estatais seja a regra, e o sigilo, a exceção.

Neste sentido, entende-se que

a  LAI  se  destaca  como  importante  marco  da  transparência  na  gestão  pública,
primando pela publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, por meio
de  medidas  que  devem ser  executadas  de  acordo  com os  princípios  básicos  da
administração pública e por diretrizes que zelam e incentivam a ampla transparência.
(BRANCO; MENDES, 2014, p. 850).

Neste  contexto,  no  que  é  alusiva  à  transparência,  segundo  Matias  (2010),  a

governança nas organizações públicas e privadas apresenta significativas similitudes; verifica-

se, em um sentido amplo, que os princípios básicos que norteiam os rumos dos segmentos dos

setores  privado  e  público  são  idênticos,  no  que  concerne  à  transparência,  à  equidade,  à

prestação de contas e à accountability.

Em referência às organizações públicas, Airoldi e Silveira (2015) ensinam que a

transparência,  como um Princípio da Gestão Fiscal,  deriva do Princípio Constitucional da
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Publicidade, reforçando os mecanismos de democracia e de eficiência na gestão, oferecendo

condições de participação e de fiscalização através do controle da sociedade e dos demais

órgãos competentes.

A transparência no Brasil vem tomando relevância no setor público, por contribuir

com o controle externo e o controle social que a comunidade pode e deve exercer sobre a

gestão pública. De acordo com Ceolin, Almeida, Alves (2016), a transparência é um tema de

grande relevância e responsabilidade para os gestores da Administração Pública Brasileira e

vincula-se à obrigatoriedade, prevista em lei, de transmitir à sociedade a prestação de contas

da  utilização  dos  recursos  públicos.  Neste  sentido,  os  portais  eletrônicos  dos  órgãos  são

ferramentas que auxiliam no processo de prestação de contas, culminando com o denominado

efetivo controle social.

Desta maneira, faz-se necessário que o gestor público atue de forma transparente,

buscando dar efetividade ao princípio da accountability, no que se refere ao uso dos recursos

públicos,  bem  como  aos  aspectos  de  desempenho,  os  quais  são  submetidos  ao  exame

minucioso do controle externo e do controle social.

Para tanto, a fiscalização da transparência dos órgãos e entidades da administração

pública  está  a  cargo  dos  Tribunais  de  Contas,  órgão  auxiliar  do  controle  externo  com

prerrogativa  de  elaborar  parecer  prévio  sobre  as  contas  do  poder  executivo,  bem  como

verificar  se o gasto foi  realizado segundo as normas legais e  se o resultado esperado foi

alcançado  durante  e  após  a  aplicação  dos  recursos  públicos.  Inclui-se,  ainda,  no  rol  das

atribuições, a apreciação da legalidade dos contratos, da admissão de pessoal, concessão de

aposentadorias, reformas e pensões, além de se manifestar acerca da legalidade das licitações

em caráter prévio, evitando, assim, benefícios a determinados grupos econômicos.

Além de atuar no controle externo dos gastos públicos, os Tribunais de Contas fa-

zem parte da estrutura da administração pública que guarda e utiliza bens e recursos econômi-

cos e financeiros. Por este motivo, é fundamental avaliar a situação que se encontra o acesso à

informação dos atos de gestão da administração das cortes de contas. Observando se os conte-

údos informacionais inerentes aos atos de gestão da administração estão dispostos em conso-

nância com os ditames da LRF e LAI, bem como avaliar a usabilidade e a disponibilidade dos

dados presentes em seus sítios eletrônicos, possibilitando que o cidadão tenha o pleno conhe-

cimento das informações relativas à gestão no âmbito dos Tribunais de Contas  Estaduais e

Municipais no Brasil.

Portanto, não basta ao gestor público realizar o gasto público com eficiência, é ne-

cessário favorecer a transparência de sua gestão, por meio da disponibilização de informações
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a todos os interessados, de tal forma a possibilitar o controle externo e o controle social de sua

gestão.

Neste  contexto,  várias  pesquisas  teóricas  e  empíricas  têm  versado  sobre

transparência no setor público. Entre elas, merece destaque o trabalho de Nunes (2013), o qual

propôs um modelo para avaliar  o  grau de transparência das  informações  disponibilizadas

pelos municípios dos três estados da Região Sul do Brasil.

Sob este enfoque, considerando os dispositivos de Transparência da Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal – LRF e da Lei de Acesso à Informação – LAI, este trabalho se propõe a

apresentar uma resposta ao seguinte problema de pesquisa: Qual é o grau de transparência ele-

trônica dos Tribunais de Contas brasileiros, consoante os dispositivos da LRF e da LAI, refe-

rente ao exercício findo em 2017?

Para tanto,  a pesquisa tem por objetivo geral verificar o grau de transparência

eletrônica dos Tribunais de Contas brasileiros, consoante os dispositivos da LRF e da LAI. Na

verificação do grau de conformidade será usado modelo desenvolvido por Nunes (2013).

Como objetivos específicos, propõe-se: i) apresentar o ranking dos tribunais mais

transparentes  e  ii)  apresentar  o  ranking das  regiões  brasileiras  com  maior  média  de

transparência consoante a avaliação de todos os tribunais que a compõem.

A rogativa  do  cidadão  por  mais  transparência,  torna-se  mais  significativa,  em

virtude  dos  inúmeros  casos  de  corrupção  em  todas  as  esferas  da  administração  pública

brasileira. Nesta realidade, a tutela do controle social deve ser assumida de forma efetiva pelo

cidadão. Nessa perspectiva, o ambiente dos sítios eletrônicos é o meio onde se pode obter

informações  necessárias  para  exercer  a  cidadania  e  o  controle  social  atinentes  a  gestão

pública.

Diniz  (2015,  p.  92)  assevera  que  “a transparência  e  a  participação  social

dependem  da  força  política  do  país  que,  por  sua  vez,  deve  estimular  a  divulgação  de

informações  relevantes  e  tempestivas  que  contribuam  para  o  atendimento  das  reais

necessidades dos cidadãos.”

Quando  o  cidadão  participa  de  forma  ativa  da  gestão  pública,  as  ações  dos

governantes tornam-se mais transparentes e com um grau qualificado de legitimidade, o que é

bastante relevante para o desenvolvimento e consolidação do estado democrático de direito.

No  levantamento  dos  trabalhos  realizados  sobre  transparência,  há  um  grande

número de pesquisas aplicadas ao setor público. No entanto, sobre transparência no âmbito

dos  Tribunais  de  Contas,  ainda  são  limitados  os  estudos  que  abordam  a  matéria,  sendo
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necessário promover novas pesquisas que caucionem a avaliação acerca da transparência da

corte de contas.

Destarte, no âmbito acadêmico, mesmo diante de várias pesquisas teóricas e em-

píricas sobre transparência, há uma lacuna na área de conhecimento sobre a transparência dos

atos de gestão dos Tribunais de Contas, inerentes a seus gastos. Os trabalhos existentes estão

mais restritos às despesas com pessoal e não a uma avaliação de forma discriminada dos di-

versos elementos presentes na legislação brasileira.

Isto posto, destaca-se a importância deste estudo ao analisar a transparência dos

Tribunais de Contas, enquanto órgãos auxiliares do controle externo, por meio da informação

prestada à sociedade, permitindo, desta forma, que o gestor atue de forma transparente, contri-

buindo, assim, para fortalecer a confiança da sociedade.

Para alcançar os objetivos deste trabalho, esta pesquisa classifica-se como descri-

tiva quanto aos objetivos do trabalho, pois se propôs a descrever características de determina-

da população, neste caso os Tribunais de Contas. Quanto à abordagem do problema, a pesqui-

sa foi  qualitativa, na medida em que buscou descrever características de uma população e

quantitativa, pois utilizou recursos de estatística descritiva para a análise dos resultados.

Quanto  às  técnicas  empregadas,  esta  pesquisa  foi  documental,  tendo  como

principais fontes a LRF, a LAI e as informações extraídas dos portais dos Tribunais de Contas

dos  estados  e  dos  municípios,  para  investigar  o  grau  de  convergência  dos  tribunais  aos

dispositivos  de  transparência  e  de  accountability da  LRF e da  LAI,  consoante  o modelo

proposto por Nunes (2013).

Cabe acrescentar que este trabalho segue estruturado em cinco seções, incluindo a

presente introdução, a qual engloba o contexto da pesquisa, o tema estudado, o problema de

pesquisa,  os  objetivos  geral  e  específicos  estabelecidos,  a  justificativa  e  a  estrutura  do

trabalho.

A segunda seção traz o referencial teórico e legal do trabalho, com tópicos acerca

da  governança  pública  e  seus  princípios,  bem como do  papel  dos  Tribunais  de  Contas;

governança pública e o princípio da transparência e da prestação de contas, na LRF e na

LAI, e os estudos anteriores sobre este tema, aí incluindo a pesquisa de Nunes (2013).

A terceira seção traz uma abordagem sobre a Metodologia da Pesquisa, com o

enquadramento metodológico (tipologia da pesquisa), identificação da população e amostra, e

os procedimentos para a coleta, tratamento e análise dos dados;

A quarta seção traz a análise dos resultados e a quinta e última seção a conclusão,

com a resposta ao problema de pesquisa, as limitações do estudo e as sugestões para futuras
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pesquisas.  Em seguida,  apresentam-se  as  referências  contendo  todas  as  fontes  citadas  no

desenvolvimento  do  trabalho,  os  anexos,  consistentes  no  modelo  de  avaliação  da

Transparência de Nunes (2013) e os apêndices.
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2 GOVERNANÇA  PÚBLICA:  UM  ENFOQUE  DO  PRINCÍPIO  DA

TRANSPARÊNCIA

Esta seção traz uma abordagem acerca da administração pública, governança no

setor público e princípios da transparência, publicidade e  accountability, e suas respectivas

previsões legais na LRF e na LAI e, por fim, os estudos anteriores sobre o assunto.

2.1 Princípios da Transparência e Accountability na Administração Pública

A Administração Pública no Brasil evoluiu por meio de três modelos básicos de

gestão: patrimonialista, burocrático e gerencial, que se sucederam ao longo do tempo. Em que

pese a observância desses modelos, pode-se observar que não houve o abandono integral de

nenhum dos três, visto que, ainda hoje existe, na Administração Pública brasileira, caracte-

rísticas de todos eles (LIMA, 2000).

Neste contexto histórico da Administração Pública no Brasil, com o fim da Era

Vargas, o Estado econômico e social do século XX foi substituído pelo Estado Liberal do sé-

culo XIX, uma vez que se tornaram evidentes as disfunções na Administração Pública, decor-

rentes das práticas do clientelismo, lentidão na prestação de serviços, incapacidade de servir à

sociedade, ineficiência na gestão da coisa pública, características que são típicas do modelo

burocrático (PEREIRA, 1996).

Neste cenário de evolução da Administração Pública, a caminhada para a adminis-

tração gerencial foi de encontro aos modelos que lhe antecederam, já que a eficiência era algo

muito exigido do Estado, que passou a assumir diversos papéis, como regulador do sistema

econômico interno, por exemplo.

O modelo gerencial é baseado no consenso, na resolução de problemas extrema-

mente complexos, na transferência para o setor público não estatal dos serviços sociais e cien-

tíficos competitivos, importando, apenas, o alcance do fim destinado, independente do contro-

le dos meios utilizados para se chegar ao objetivo (COSTA, 2008)

Dois modelos organizacionais têm pintado o quadro global de reformas da admi-

nistração pública nas últimas décadas: a administração pública gerencial (APG) e o governo

empreendedor (GE). Os dois modelos compartilham os valores da produtividade, orientação

ao serviço, descentralização, eficiência na prestação de serviços, marketization e accountabi-

lity (KETTL, 2005). A APG e o GE são frequentemente chamados de gerencialismo (manage-

rialism) (SECCHI, 2009).
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De uma forma geral, os princípios norteadores do gerencialismo baseiam-se nos

seguintes  fatores:  interesse  público,  responsabilidade  (accountability),  descentralização,

participação  social  (capital  social),  transparência,  honestidade,  liderança  e  eficiência

(CAMPELO, 2010).

De  acordo  com  Campelo  (2010),  o  interesse  público  é  a  finalidade  da

administração pública, tanto nas áreas exclusivas da administração pública estatal quanto nas

compartilhadas, o interesse público deverá ser sempre perseguido com impessoalidade pelos

agentes dele encarregados.

Para Campelo (2010), a responsabilidade, tanto perante o Estado, quanto perante a

sociedade,  envolve  a  submissão  dos  entes,  dos  órgãos  e  dos  agentes  públicos  a  tipos  de

fiscalização e controle, do ponto de vista formal, aqueles existentes no ordenamento jurídico,

bem como ao controle de participação social,  com atores importantes decorrentes de uma

sociedade plural que assegure a participação e cobrança, característica decorrente de modelos

democráticos.

Campelo  (2010)  defende  que  a  descentralização  configura-se  como  um  traço

marcante do gerencialismo, na medida em que funções e comandos de poderes estatais que,

em regra,  ficavam enclausurados  nos  agentes  hierárquicos  ou  entidades  da  administração

pública,  agora  é  possível  o  trespasse  para  outros  setores,  não  necessariamente  público,

surgindo, com isso, novos atores no cenário público, possibilitando também, como dito no

item acima, maior participação social e controle.

Neste sentido, para Campelo (2010), a participação social, também caracterizada

como capital social, por meio da qual será possível adotar modelos em que vários setores da

sociedade participe de funções estatais, promovendo redes de participação social, cidadania e,

nesse aspecto, é sempre oportuno lembrar o grandioso trabalho de Robert Putnam, no livro

“Comunidade e Democracia a Experiência da Itália Moderna”, em que deixa bem clara a

relação de capital social com desenvolvimento, cidadania, participação e democracia, como

formas de gestão participativa da sociedade civil em resoluções de problemas de governo.

Conforme  infere  Campelo  (2010),  a  transparência  decorre  da  necessária

motivação das decisões, da abertura do acesso às informações, do contraditório e da aceitação

da participação popular na forma e pelos meios que sejam compatíveis com um razoável nível

de eficiência.

Alicerçados  pelos  princípios  supracitados  da  nova  administração  pública,  o

modelo  gerencial  apresenta  como características  a  busca  por  resultados  valorizados  pelos

cidadãos;  qualidade  e  valor,  produção,  ganhar  adesão a  normas;  identificação de  missão,
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serviço,  usuários  e  resultados;  transferência  de  valores,  criação  de  accountability,

fortalecimento das relações de trabalho; compreensão e aplicação de normas; identificação e

solução  de  problemas;  melhoramento  continuado  dos  processos;  separação  de  serviço  e

controle; criação de apoio para normas; ampliação da escolha de usuários; encorajamento de

ações coletivas; criação de incentivos; definição, medição e análise de resultados; redução dos

níveis hierárquicos; gestão participativa; multifuncionalidade; flexibilidade nas relações de

trabalho; e, a gerência incentiva a obtenção de resultados e anima as equipes (ZUCATTO et

al, 2008).

O modelo de gestão gerencial, passou a conceber a administração consoante um

modelo profissional e técnico que se prestou a dar atendimento às demandas da sociedade por

um serviço público efetivo, de acordo com os direitos e as expectativas do contribuinte.

Neste  sentido,  a  profissionalização  deveria  intensificar  o  desenvolvimento

econômico, e, ao mesmo tempo, manter a capacidade política de governar em nome do povo,

garantindo,  contudo,  o  comprometimento da competência  administrativa  e  financeira  para

programar  políticas  públicas  e  sem dar  lugar  à  “nobreza  burocrática  e  prebendaria”  (DI

GIACOMO, 2005).

Neste âmbito, segundo Secchi (2009), o governo eletrônico é o instrumento com

maior potencial para elevar a eficiência governamental no Brasil. Muito já se avançou neste

terreno, o que garante um alicerce para a continuidade das ações. Mas ainda há várias áreas do

Estado que não foram “iluminadas” pelo chamado e-government,  particularmente os “cartó-

rios governamentais”, que são os órgãos avessos à transparência e a qualquer controle públi-

co. É preciso utilizar o governo eletrônico, em pontos em que já se faz presente, como é o

caso das licitações públicas, que deveriam ser predominantemente baseadas em compras ele-

trônicas. Só que não basta tornar mais transparente o momento da escolha dos fornecedores

ou executores de serviços públicos. É igualmente necessário permitir um acompanhamento,

em tempo real, da execução de tais despesas. Deste modo, a eficiência, além de reduzir gastos

governamentais, deve aperfeiçoar os recursos à disposição tanto do Estado quanto dos cida-

dãos.

A publicidade na administração pública brasileira está estabelecida como princípio

no artigo 37 da CF/88 e seu §1º. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Po-

deres da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
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§ 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)

Extrai-se do princípio da publicidade que o povo tem o direito de conhecer os atos

praticados na administração pública, passo a passo, para o exercício do controle social, deri-

vado do exercício do poder democrático.

Destaca-se o caráter educativo, informativo ou de orientação social das divulgações, exigido

pelo  artigo  37  da  CF/88  que  revela  a  preocupação  da  assembleia  constituinte  com  a

compreensibilidade das informações para o controle social.

De  maneira  complementar,  o  ordenamento  jurídico  prevê  várias  normas  que

disciplinam a prestação de contas dos gestores públicos ao poder público e à comunidade em

geral. O artigo 70 da CF/88, em seu parágrafo único, define quem tem a obrigação de prestar

contas:

Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União res-
ponda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (BRA-
SIL, 1988)

Desse modo,  os  entes  públicos  devem obedecer  ao princípio da publicidade e

prestar contas ao Poder Legislativo e à sociedade. A consequência da não prestação de contas

abrange multas e resposta à ação civil de improbidade administrativa. Tal aspecto é ressaltado

pelo artigo 5º, inciso XXXIII, da CF/88:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse parti-
cular, 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)

As exceções à obrigação de publicidade estão colocadas no inciso LX do artigo 5ª

da CF/88, nos seguintes termos: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais

quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. Nesse caso, outros interesses

públicos poderiam estar concretamente ofendidos.

Para Justen Filho (2002), as situações de informações acobertadas pelo sigilo de-

vem ser devidamente motivadas e a referida motivação consiste na transparência que se aplica

à referida situação. Assim, o princípio da publicidade só poderá ser afastado, nos estritos limi-
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tes da necessidade que cada situação, em sua singularidade, indicar. Portanto, a transparência

deve ser a regra e o sigilo, a exceção.

No tocante à transparência como princípio da gestão fiscal responsável, o enfoque

adotado é predominantemente legal. Todavia, deixou-se claro que a transparência vai além da

publicidade, com vinculação constitucional na Administração Pública brasileira.

No que se refere à compreensibilidade das informações para se alcançar a Trans-

parência, os dicionários de contabilidade de Iudícibus, Marion e Pereira (2003), Abdel-Khalik

(2004), e Zappa Hoog (2004), não apresentam definições do termo transparência. Tal fato in-

dica que o tema transparência encontra-se em estágio incipiente de desenvolvimento na Ciên-

cia Contábil. No entanto, Iudícibus, Marion e Pereira (2003, p. 118) quando tratam de gover-

nança associam transparência ao termo  disclosure. Segundo os sobreditos autores, a gover-

nança corporativa representa um sistema que assegura aos proprietários e demais interessados

uma gestão organizacional com equidade (fairness), transparência (disclosure), responsabili-

dade pelos resultados (accountability) e cumprimento de normas (compliance).

No que diz respeito ao termo disclosure,  o mesmo pode ser traduzido como evi-

denciação. O único dos dicionários de contabilidade consultados a abordar esse termo foi o de

Iudícibus, Marion e Pereira (2003). De acordo com os autores (2003, p.102), a evidenciação

adequada, também chamada de evidenciação justa ou plena, é o processo de apresentação de

informações que permitam a avaliação do sistema patrimonial e das mutações do patrimônio,

além de possibilitar que se faça inferências sobre o futuro. Observe-se então a relação do dis-

closure com a prestação de contas (accountability).

No  que  toca  à  responsabilidade  pelos  resultados,  Iudícibus,  Marion  e  Pereira

(2003, p. 10), resumem  accountability  como a “responsabilidade do gestor profissional de

prestar contas”. Para Nakagawa (1998, p. 17), accountability é “a obrigação de se prestar con-

tas dos resultados obtidos em função das responsabilidades que decorrem de uma delegação

de poder”.

Neste sentido, Hendriksen e Van Breda (1999) abordam a divulgação de informa-

ções financeiras em capítulo específico do livro Teoria da Contabilidade. Segundo os autores

(1999, p. 515), “a quantidade de informação a ser divulgada depende, em parte, da sofistica-

ção do leitor que a recebe”. O FASB (Financial Accounting Standards Board) assume que a

informação divulgada nos relatórios financeiros deve ser “compreensível para os que possuem

um conhecimento razoável de negócios e atividades econômicas e estão dispostos a estudar a

informação com diligência razoável” (SFAC 1, parágrafo 34, apud Hendriksen e Van Breda,

1999, p. 515).
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Desse modo, as fontes supramencionadas consideram que o usuário também é res-

ponsável pela compreensão da informação, devendo, caso precise, estar disposto a estudar o

tema. Todavia, o responsável primário da compreensibilidade das informações é a entidade

que as divulgam. Nesse sentido, Hendriksen e Van Breda (1999) identificam três padrões de

divulgação que são geralmente propostos: divulgação adequada, justa e completa. Note-se que

nesse contexto o termo “divulgação” tem o mesmo sentido de “evidenciação”, conforme abor-

dagem de Iudícibus, Marion e Pereira (2003), citados anteriormente, que identificaram a exis-

tência  da evidenciação adequada,  justa  e  plena.  De acordo com Hendriksen e  Van Breda

(1999, p. 515), a mais comumente utilizada dessas expressões é a divulgação adequada, mas

isso pressupõe um volume mínimo de divulgação compatível com o objetivo negativo de evi-

tar  que as demonstrações sejam enganadoras.  Divulgação justa e divulgação completa são

conceitos mais positivos. A divulgação justa subentende um objetivo ético de tratamento equi-

tativo de todos os leitores em potencial. Divulgação completa pressupõe a divulgação de toda

informação relevante.

No que tange à informação completa, vale a ressalva de se evitar o excesso de in-

formações, prejudicial ao entendimento. Nesta situação, informações sem importância podem

ocultar as que realmente importam aos usuários. Hendriksen e Van Breda (1999) concluem

que a divulgação deve, idealmente, ser adequada, justa e completa, não havendo diferença real

entre esses conceitos, desde que utilizados no contexto apropriado. A informação que não é

importante deve ser omitida, no sentido de facilitar a identificação e compreensão das infor-

mações relevantes.

Destaca-se, ainda, que a evidenciação ou divulgação está intimamente ligada às

características qualitativas que devem ser inerentes às informações contábeis. De acordo com

Hendriksen e Van Breda (1999), a informação deve ser relevante, oportuna, compreensível,

precisa, neutra, representativamente fiel. A divulgação das contas públicas pressupõe o forne-

cimento de informações confiáveis e relevantes aos interesses dos usuários, apoiando o pro-

cesso decisório.

O primeiro elemento ou dimensão da transparência, assumido nessa incursão, é a

publicidade.  Por publicidade,  entende-se a ampla divulgação de informações à população,

propiciando-se o acesso em múltiplos meios de baixo custo e domínio dos usuários. Pres-

supõe-se, ainda, a oportunidade das informações fornecidas, com tempestividade e em tempo

hábil ao apoio às decisões.

O segundo elemento da transparência é a compreensibilidade das informações.

Essa dimensão relaciona-se à apresentação visual, incluindo a formatação das informações
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(demonstrativos, relatórios, etc.) e ao uso da linguagem. Busca-se idealmente a simplicidade,

a linguagem acessível e orientada ao perfil dos usuários, no sentido de aumentar o entendi-

mento das informações.

Conforme assumido por Hendriksen e Van Breda (1999), os usuários são corres-

ponsáveis pelo entendimento das informações, ou seja, devem estar dispostos a ler atentamen-

te as informações e obter a formação técnica necessária. Todavia, quando se transporta esse

pressuposto para a divulgação de informações de caráter público e orientadas ao controle soci-

al, depara-se com uma barreira maior do que no contexto empresarial. Essa barreira está vin-

culada ao perfil e aos interesses dos usuários, principalmente quando predominam os cidadãos

comuns.

Por fim, o terceiro elemento da transparência das contas públicas é a utilidade

para decisões. A utilidade está fundamentada na relevância das informações. A relevância, por

sua vez, pode ou não coincidir com os interesses dos usuários. Associada à relevância, está à

confiabilidade das informações a que os usuários têm acesso, ou seja, a garantia de veracidade

do que é divulgado. A comparabilidade deve ser propiciada entre períodos e entre entidades.

2.2 Transparência na Administração Pública como dever legal

O Brasil, com os passos dados ao seu tempo e sempre de forma positiva, tem

adotado uma série de legislações e práticas de gestão concretizadoras do modelo de de -

mocracia participativa, transparente e eficiente.

Neste enquadramento, a transparência e o direito à informação ganharam um

enfoque considerável com a promulgação da Lei nº 101/2000 (LRF) e da Lei 12.527/2011

(LAI), as quais dispõem sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir a transparência e o acesso a infor -

mações previsto em nossa Constituição Federal.

2.2.1 Transparência consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

No ano de 2000, com a publicação da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio, co-

nhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a exigência de transparência recebeu um

novo reforço no âmbito estatal brasileiro.
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A LRF possui um capítulo sobre o tema, intitulado de “Transparência, Controle e

Fiscalização” (artigos 48 a 59), enquanto que sua 1ª seção trata da Transparência da Gestão

Fiscal, abrangendo os artigos 48 e 49.

Cruz et al (2001, p. 183) apresentam o entendimento dado à transparência na LRF

da seguinte forma:

A transparência na gestão fiscal é tratada na Lei como um princípio de gestão, que
tem por finalidade, entre outros aspectos, franquear ao público acesso a informações
relativas às atividades financeiras do Estado e deflagrar, de forma clara e previamen-
te estabelecida, os procedimentos necessários à divulgação dessas informações.

Para  Platt Neto, Orion Augusto et al  (2007), a transparência, como princípio da

gestão fiscal responsável, pressupõe a publicidade e a compreensibilidade das informações.

Esse aspecto também é destacado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/

SC, 2000, p.14), que enfatiza que o princípio da transparência é mais amplo que o da publici-

dade, pois “a mera divulgação sem tornar o conteúdo compreensível para a sociedade não é

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

ção”. Ainda de acordo com TCE/SC (2000, p.14), a transparência na LRF aparece como um

“mecanismo para que a sociedade possa tomar conhecimento das contas e ações governamen-

tais”.

São considerados instrumentos de transparência da gestão fiscal, conforme o arti-

go 48 da LRF, “os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias; as prestações de con-

tas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Rela-

tório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.” (BRASIL, 2000)

As bases temporais das publicações podem ser bimestrais, quadrimestrais, semes-

trais e anuais. Quanto à forma de divulgação, a LRF estabelece que deve ser dada ampla di-

vulgação a tais instrumentos de transparência, inclusive em meios eletrônicos de acesso públi-

co, como a Internet.

2.2.2 Transparência consoante a Lei de Acesso à Informação (LAI)

A promulgação Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, foi um marco de ines-

timável importância para o processo de consolidação da cidadania ativa, sendo fundamental

para a efetiva participação do povo brasileiro na tomada de decisões e no controle da coisa

pública.
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O acesso à informação possibilita à sociedade acompanhar e cobrar a disponibili-

zação e implementação dos direitos constitucionais presentes na Carta Magna, não deixando

que a publicidade das informações institucionais seja uma decisão discricionária do adminis-

trador público. Karina Quintanilha, Raísa Cetra e Anita Reis ensinam que “as pessoas não po-

dem fazer escolhas reais, em qualquer área de suas vidas, se não estiverem bem informadas.

Por isso, o acesso à informação é requisito fundamental para o exercício pleno dos direitos e

liberdades do homem e da consolidação da democracia.” (QUINTANILHA; CETRA; REIS,

2013, p. 8).

Para Canela e Nascimento (2009), “o acesso a informações em poder do Estado

não pode ser encarado como boa prática administrativa ou ação progressiva desta ou daquela

administração. Ele deve ser compreendido, tanto pelos funcionários e agentes do Estado como

pela população em geral, como um direito fundamental do cidadão.” (CANELA; NASCI-

MENTO, 2009, p. 27).

A Lei nº 12.527 regulamenta o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição da Repú-

blica e coloca o Brasil em uma situação privilegiada no que se refere ao desenvolvimento de

regras que possibilitam o acesso às informações estatais. De acordo com o art. 5° da Consti-

tuição Federal de 1988, no inciso 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 imprescin-

dível à segurança da sociedade e do Estado.” (BRASIL, 1988).

A Lei de Acesso à Informação é considerada paradigmática no contexto brasileiro,

pois define o acesso às informações como a regra a ser seguida pelos gestores públicos e a

adoção do sigilo, absoluta exceção.

Com o respaldo na referida lei, o cidadão pode ter acesso às informações produzi-

das pelos órgãos e instituições que integram os poderes da república (Executivo, Legislativo,

Judiciário e Ministério Público), no âmbito das três esferas (Federal, Estadual/Distrital e Mu-

nicipal), cabendo ao poder público atender às demandas por informações a ele apresentadas

com base nos princípios constitucionais que regem a atuação do Estado. De acordo com o art.

37 da Constituição Federal de 1988, “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.” (BRASIL, 1988).

Segundo Nascimento (2016), quando a prática de disponibilização das informa-

ções estatais não está devidamente incorporada ao cotidiano e às rotinas do Estado, a gestão

da coisa pública fica prejudicada, pois o cidadão passa a não dispor de todos os meios possí-
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veis para se tornar ativo na sua função social de busca por transparência, e o poder público

passa a não se sentir pressionado a realizar suas obrigações.

A LAI obrigou os órgãos públicos a cumprirem uma série de diretrizes para a dis-

ponibilização das informações. Os gestores públicos foram orientados a observar os princípios

constitucionais vigentes e a adotar a publicidade como preceito geral a ser seguido, ficando

estes com o ônus de justificar a negativa de acesso. A disponibilização das informações públi-

cas passou a não depender mais de motivação e de formalismos burocráticos direcionados ao

usuário requisitante.

O regime da LAI determina que as instituições públicas utilizem as diversas for-

mas de tecnologia da informação e comunicação para que seja oferecido ao usuário acesso aos

dados e informações públicas de forma rápida, transparente e em linguagem clara e objetiva.

Nesse sentido, a tecnologia tem sido fundamental para o exercício da cidadania, pois diminui

a distância entre o usuário e o poder público, possibilitando efetivação do princípio da eficiên-

cia pública e contribuindo radicalmente para a disseminação da cultura da transparência no

âmbito da sociedade. Assim, como consequência, conduz ao desenvolvimento/consolidação

da cidadania participativa. De acordo com Mendel (2008):

O avanço dessas tecnologias aumentou a capacidade de a população fiscalizar o po-
der público e participar dos processos de tomada de decisão. Com isso, a informação
se tornou ainda mais importante para os cidadãos. O resultado foi o aumento na de-
manda pelo respeito do direito de acesso à informação. (MENDEL, 2008, p. 4).

Além do uso crescente da tecnologia no processo de disponibilização da informa-

ção, de acordo com Nascimento (2016) é preciso que a administração pública também adote

procedimentos específicos de gestão de documentos, pois somente será possível obter êxito no

processo de disponibilização da informação ao usuário se elas forem íntegras, autênticas e es-

tiverem devidamente organizadas.

Para que o cidadão possa participar ativamente do controle das atividades gover-

namentais, a LAI dispõe que as informações que versam sobre patrimônio público, utilização

de recursos públicos, licitação e contratos administrativos, programas, projetos, ações públi-

cas, auditorias e tomadas de contas devem ser disponibilizadas ao público na internet dos ór-

gãos e entidades. O acesso deve ser universal e não é aceitável que se restrinja a quem tem ca-

pacidade eleitoral ativa. Ou seja, todos os destinatários dos direitos fundamentais, sejam eles

brasileiros ou estrangeiros, são considerados usuários em potencial da Lei de Acesso à Infor-

mação (NASCIMENTO, 2016).
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Assim sendo, depreende-se com o advento da Lei nº 12.527, de 18 de novembro

de 2011, que o controle social foi ampliado, em decorrência do acrescimento dos direitos do

cidadão ao acesso às informações públicas. Além disso, a LAI traz o condão de tornar os go-

vernos mais eficientes, corroborando, deste modo, com o combate a corrupção.

2.3 Governança Aplicada ao Setor Público

O termo governança, com base na literatura acadêmica, pode ser definido, de for-

ma ampla, como um processo complexo de tomada de decisão que antecipa e ultrapassa o go-

verno (RODHES, 1996). Os aspectos frequentemente evidenciados nessa literatura sobre a

governança estão relacionados: à legitimidade do espaço público em constituição; à repartição

do poder entre aqueles que governam e aqueles que são governados; aos processos de negoci-

ação entre os atores sociais (os procedimentos e as práticas, a gestão das interações e das in-

terdependências que desembocam ou não em sistemas alternativos de regulação, o estabeleci-

mento de redes e os mecanismos de coordenação); e à descentralização da autoridade e das

funções ligadas ao ato de governar.

De acordo com Matias-Pereira (2010), observa-se que, no debate mais recente,

que o conceito de governança já superou seus aspectos operacionais, incorporando novos ele-

mentos. Assim, além dos mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses,

tais como partidos políticos e grupos de pressão, incluem-se na fase atual as redes sociais in-

formais de fornecedores, famílias, gerentes, hierarquias e associações de diversos tipos.

Para Matias-Pereira (2010), torna-se necessário destacar a importância das contri-

buições e estímulos por parte de organismos multilaterais e instituições privadas, nas últimas

décadas, com destaque para o Banco Mundial, OCDE, IFAC, MBC e IBGC.

O Banco Mundial, a partir de 1992, definiu de forma ampla 4 (quatro) dimensões

para a boa governança. São elas: a administração do setor público; o quadro legal; a participa-

ção e o accountability; e a informação e transparência.

Quanto à primeira dimensão cuida da melhora da capacidade de gerenciamento

econômico e de prestação de serviços sociais. Ressalta-se que a preocupação com questões de

capacidade burocrática já estava presente na experiência anterior com programas de ajuste es-

trutural.

Em relação à segunda dimensão trata do estabelecimento de um marco legal, visto

que foi enunciada como um elemento crítico em face da “síndrome da ilegalidade”, em que

muitos países em desenvolvimento seriam caracterizados (WORLD BANK, 1997).
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No que toca à terceira dimensão envolve inúmeras regras conhecidas previamente,

cujo cumprimento é garantido por um órgão judicial independente e procedimentos para mo-

dificá-las, caso não sirvam mais aos propósitos inicialmente estabelecidos (WORLD BANK,

1992, p. 30).

Por fim a quarta dimensão considerada fundamental para aumentar a eficiência

econômica, envolvem a disponibilidade de informações sobre as políticas governamentais, a

transparência dos processos de formulação de política e alguma oportunidade para que os ci-

dadãos possam influenciar a tomada de decisão sobre as políticas públicas (WORLD BANK,

1992, p. 40).

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a par-

tir da constatação que em inúmeros países as empresas estatais possuem uma participação re-

levante no produto interno bruto (PIB), na capitalização do mercado e na criação de empre-

gos, desenvolveu um conjunto de orientações sobre as melhores práticas de governança nas

empresas públicas (OCDE, 2005).

No citado documento, a OCDE (2005) estabeleceu seis dimensões para a efetiva

governança: i) ações que assegurem uma estrutura jurídica e regulatória efetiva para as empre-

sas estatais; ii) ações que respaldem o papel do Estado como proprietário; iii) tratamento igua-

litário de acionistas; iv) políticas de relacionamento com os stakeholders; v) transparência e

divulgação de informações e vi) definição das responsabilidades dos Conselhos.

Para Matias-Pereira (2010), é perceptível que a boa governança corporativa vem

contribuindo para as transformações no setor privado e no público. Governança refere-se, ba-

sicamente, aos processos de como as organizações são administradas e controladas. O foco da

governança no setor privado está nas prioridades dos dirigentes. No âmbito do setor público,

que atua com estruturas e modelos de gestão distintos e, especialmente, com uma hierarquia

mais rígida, a identificação dessas prioridades é imperceptível. Assim, fica patente que, na ad-

ministração pública, a governança deve tornar explícito o papel de cada ator, definindo os

seus objetivos, responsabilidades, modelos de decisão, rotinas, entre outras.

Deve-se ressaltar, nesse contexto, a relevância do estudo realizado pelo Internati-

onal Federation of Accountants (IFAC), denominado Governance in the public sector: a go-

verning body perspective (2001). De acordo com o citado estudo, os três princípios fundamen-

tais de governança no setor público são: i) opennes (transparência), ii) integrity (integridade) e

iii) accountability (responsabilidade de prestar contas).
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O Princípio da Opennes (Transparência) é requerido para assegurar que as partes

interessadas (sociedade) possam ter confiança no processo de tomada de decisão e nas ações

das entidades do setor público, na sua gestão e nas pessoas que nela trabalham;

O Princípio da Integrity (Integridade) compreende procedimentos honestos e per-

feitos. É baseada na honestidade, objetividade, normas de propriedade, probidade na adminis-

tração dos recursos públicos e na gestão da instituição;

O Princípio da Accountability (responsabilidade de prestar contas) estabelece que

as entidades do setor público e seus indivíduos são responsáveis por suas decisões e ações, in-

cluindo a administração dos recursos públicos e todos os aspectos de desempenho e, subme-

tendo-se ao escrutínio externo apropriado.

O IFAC, além dos seus princípios, apresenta as dimensões que as entidades da ad-

ministração pública devem adotar, como: i) Padrões de comportamento: como a administração

da entidade exercita a liderança e determina os valores e padrões da instituição, como define a

cultura da organização e o comportamento de todos os envolvidos; ii) Estruturas e processos

organizacionais: como a cúpula da administração é designada e organizada dentro da institui-

ção, como as responsabilidades são definidas e como elas são asseguradas; iii) Controle: a

rede de vários controles estabelecidos pela cúpula administrativa da organização no apoio ao

alcance dos objetivos da entidade, da efetividade e eficiência das operações, da confiança dos

relatórios internos e externos, da complacência com as leis aplicáveis, regulamentações e po-

líticas internas; e iv) Relatórios externos: como a cúpula da organização demonstra a presta-

ção de contas da aplicação do dinheiro público e seu desempenho.

Segundo Matias-Pereira (2010), destaca-se a importância do papel que vem sendo

desenvolvido na última década pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em parti-

cular a partir da divulgação e dos aperfeiçoamentos do seu código de conduta. O Código das

Melhores Práticas de Governança Corporativa – CMPGC (IBGC, 2008) - aponta como um de

seus principais objetivos: indicar caminhos para que as organizações, de todos os tipos, pos-

sam melhorar seu desempenho e facilitar o acesso ao capital. Este código define as principais

competências nas empresas e considera como linha mestra a transparência, a equidade e a

prestação de contas dos agentes da governança corporativa – conselho de administração, exe-

cutivo principal e diretoria, auditores independentes e conselho fiscal – que os elegeu.

Apresentam-se,  a  seguir,  os  principais  conceitos  e  recomendações  contidas  no

código de conduta formulado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa:
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No que concerne à Transparência, o gestor precisa cultivar o “desejo de informar”,

com a finalidade de criar um clima de confiança tanto nas relações internas quanto na relação

com a sociedade, e não apenas cumprir com a obrigação de informar.

Relativo à Equidade, o tratamento justo e igualitário a todos os grupos minoritá-

rios, sejam do capital ou dos chamados  stakeholders  (colaboradores, clientes, fornecedores,

etc.), constitui regra básica. Qualquer atitude ou política discriminatória é considerada falta

grave.

Com relação à Accountability, os gestores têm obrigação de prestar contas a quem

os elegeu e responder integralmente por todos os atos que praticam no exercício de seus man-

datos.

Responsabilidade corporativa. Prega a necessidade de zelar pela perenidade da or-

ganização, incorporando, para isso, considerações de ordem social e ambiental na determina-

ção dos rumos dos negócios e operações. Neste item, o código observa que a função social da

empresa é a criação de riquezas e de oportunidades de emprego, o estímulo ao desenvolvi-

mento científico e a melhoria da qualidade de vida, através de ações educativas, culturais, as-

sistenciais e a defesa do meio ambiente. Uma prática aconselhável é a contratação de recursos

e insumos da comunidade na qual a organização está inserida.

A crise do Estado é um fenômeno mundial, cujas causas são numerosas, passando

pela ampliação acentuada das funções estatais, o que coincide com a transformação de um es-

tado liberal para um estado garantidor do bem-estar social (welfare state), até o processo in-

tenso de globalização da economia vivido nos últimos anos, que certamente modificou o pa-

pel do Estado (Cardoso, 2006).

É nesse contexto que, em vários países, se inicia, nas décadas de 1970 e 1980, um

processo  de  reforma  da  administração  pública,  passando-se  para  o  que  Bresser-Pereira

(2006:28-36) chama de “administração pública gerencial”.

Nesse modelo, a ênfase está no cidadão e nos resultados, exigindo-se do gestor

público eficiência, transparência e, sobretudo, qualidade na prestação dos serviços públicos e

no exercício das funções estatais.

 Ao mesmo tempo que se buscam novos paradigmas para a gestão pública, a corri-

da pela eficiência e qualidade deve ser acompanhada de novos padrões de accountability no

setor público, de modo a oferecer ao cidadão informações que possibilitem a avaliação de de-

sempenho do administrador público. (SLOMSKI et al, 2010)

Slomski (2005) defende que o Estado democrático é, na verdade, uma associação

obrigatória de seus cidadãos, em que eles elegem seus dirigentes e representantes, sob a disci-
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plina de um contrato (em nosso caso, a Constituição Federal), mediante contribuições pecu-

niárias, necessárias à prestação dos serviços públicos e investimentos.

Sob esse ponto de vista, o autor afirma que a forma mais adequada seria conside-

rar se o Estado como uma sociedade peculiar, em que os sócios (cidadãos), ao recolherem

seus tributos, estaria integralizando o capital para custeio e investimento, necessários à presta-

ção dos serviços públicos aos sócios, o que, por sua vez, representaria a distribuição de renda

em contrapartida ao investimento individual (MELLO, 2006).

Assim, entende-se que a prestação de contas na administração pública deve in-

cluir, sempre que possível, a demonstração do resultado econômico da entidade para que o ci-

dadão/sócio da coisa pública possa compreender quão eficiente é o gerenciamento em deter-

minada gestão.

Sob qualquer prisma que se observe a relação entre o Estado e seus cidadãos, não

é possível olvidar-se da necessidade de prestação de contas ampla e transparente por parte dos

agentes públicos, possibilitando avaliação sobre o desempenho dos gestores públicos.

Portanto,  com  ênfase  no  princípio  de  governança  denominado  transparência,

pode-se dizer que, no âmbito da legislação brasileira, a transparência é um preceito constituci-

onal previsto nos dispositivos do inciso XXXIII, art. 5º, no inciso II, do §3º, do art.37 e no §2º

do art.216 da Constituição da República de 1988, que atribuem simultaneamente um dever à

administração pública e um direito de todo cidadão a ter acesso às informações, direito este

que está devidamente regulamento na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e a Lei de Aces-

so à Informação - LAI.

2.4 O papel dos Tribunais de Contas dos estados e dos municípios na otimização da

gestão pública

O constituinte estabeleceu nos dispositivos dos art. 70 e art. 71, da Constituição

Federal/88, o Congresso Nacional como titular do Controle Externo, com auxílio do Tribunal

de Contas da União, com a missão de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto

à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas,

será exercida pelo Congresso, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de

cada Poder.

Os Tribunais de Contas (TCs) são instituições vitais na estrutura da administração

pública do estado, atuam como órgão auxiliar do controle externo na fiscalização quanto à
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aplicação  correta  e  eficiente  dos  recursos  públicos.  Como  as  instituições  de  auditoria

governamental em outros países, os TCs fiscalizam a arrecadação, a gestão e a aplicação dos

recursos públicos, no que diz respeito à legalidade e à lisura dos atos de gestão.

O  constituinte  originário  estabeleceu  no  art.  75,  da  CF/88,  que  as  funções  e

competências  atribuídas  ao  Tribunal  de  Contas  da  União,  aplicam-se  no  que  couber  à

organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito

Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Os TCs são instituições compostas por um corpo técnico concursado, e dirigido

por  um  colegiado,  sendo  de  nove  “Ministros”  no  caso  TCU  e  sete  “Conselheiros”  nos

TCEs/TCMs/TCM/RJ e cinco “Conselheiros” no TCM/SP). Este colegiado dirige os trabalhos

de forma autônoma,  incluindo a eleição do seu presidente,  a  elaboração do orçamento,  a

programação da fiscalização e a tomada de decisões conclusivas sobre as fiscalizações.

Os TCs responsabilizam agentes públicos por possíveis irregularidades cometidas,

determinando as formas de reparação e sanção. Adicionalmente, produzem recomendações e

determinam medidas preventivas para aumentar a eficácia da alocação dos recursos.

O Quadro 1 traz a relação completa dos Tribunais de Contas com jurisdição

nos estados-membros da Federação e nos municípios brasileiros.

.Quadro 1 – Relação dos Tribunais de Contas e abrangência de fiscalização (continua)

Região nº Unidades da Federação
Existência de Tribunais de Contas (*)

TCE TCM
(abrangente)

TCM
(exclusivo)

Norte

1 Acre X - -

2 Amazonas X - -

3 Amapá X -

4 Pará X X -

5 Rondônia X - -

6 Roraima X - -

7 Tocantins X - -

Centro-Oeste

8 Goias X X -

9 Mato Grosso X - -

10 Mato Grosso do Sul X - -

11 Brasília X - -

Nordeste 12 Maranhão X - -

13 Piauí X - -

14 Ceará* X - -

15 Rio Grande do Norte X - -

16 Paraíba X - -
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Região nº Unidades da Federação Existência de Tribunais de Contas (*)

17 Pernambuco X - -

18 Alagoas X - -

19 Sergipe X - -

20 Bahia X X -

.
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.Quadro 1 – Relação dos Tribunais de Contas e abrangência de fiscalização (continuação)

Região nº Unidades da Federação

Existência de Tribunais de Contas (*)

TCE TCM (abrangente)
TCM

(exclusivo)

Sudeste

21 Espírito Santo X - -

22 Minas Gerais X - -

23 Rio de Janeiro X - X

24 São Paulo X - X

Sul

25 Paraná X - -

26 Santa Catarina X - -

27 Rio Grande do Sul X - -

Observação (*)

Os estados do RJ e SP possuem cada um, um TCM para a análise, de forma exclusiva, de contas das
respectivas  capitais  destes  dois  estados,  portanto,  nestes  dois  estados,  o  TCE analisa  as  contas  dos
respectivos estados e dos seus municípios, exceto as contas das capitais, cuja competência é do TCM
(exclusiva);
Os estados do PA, BA e GO possuem, além do TCE, um TCM, para análise das contas de todos os
municípios dos respectivos estados, daí dizer-se que estes TCM são abrangentes, por abrangerem todos
os municípios;
Os demais 22 estados possuem apenas o TCE, a quem cabe analisar as contas dos respectivos estados e
de seus municípios.

.Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o Quadro 1, observa-se que, para cada um dos 27 estados bra -

sileiros, existe um Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento e fiscalização

da administração pública. Destes 27 tribunais, 22 também possuem como jurisdicionados

todos os municípios do respectivo estado. Cabe observar que, no caso dos estados da Ba-

hia, Pará e Goiás, além do Tribunal do Estado, existe também um tribunal para análise

das contas de todos os municípios dos respectivos estados e, nos estados do Rio de Janei-

ro e de São Paulo, existe um tribunal de contas específico para a análise das contas de

suas respectivas capitais, ao passo, que o tribunal de contas dos estados abrange as contas

do estado do RJ e do estado de SP, bem como dos municípios destes dois estados, com

exceção das respectivas capitais, que possuem tribunal específico. Os 24 estados restan -

tes têm como jurisdicionados as contas dos respectivos estados e de todos os municípios .

Vale destacar a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do

Ceará – TCM-CE, por meio da Emenda Constitucional nº 92/17, ocorrida em 2017. O Ce-

ará passou a ser o 24º estado a ter apenas um Tribunal de Contas. Deste modo, com a ex -

tinção, todas as competências e as atribuições inerentes à missão institucional do TCM

foram absorvidas pelo TCE/CE, sendo incorporada ao controle externo estadual a fiscali-

zação dos 184 municípios do Estado do Ceará
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2.5 Estudos anteriores sobre transparência na Administração Pública

A relevância de se dar publicidade às despesas públicas dos Tribunais de Contas

faz com que vários estudiosos se debrucem sobre a problemática da transparência dos gastos

públicos por meio dos Portais eletrônicos.

Neste sentido, percebe-se a existência de várias pesquisas sobre transparência na

área pública,  entre as quais,  merecem destaque as elencadas no Quadro 2.  Tais pesquisas

permitiram averiguar a evolução do aparato legal e da estrutura disponibilizada a informar os

atos  de  gestão,  inerentes  aos  gastos  públicos,  bem como  investigar  limitações  legais,  de

acesso  e  de  compreensibilidade  ainda  existente  e  avaliar  a  disponibilização  de  tais

informações ao cidadão.

Quadro 2 – Estudos sobre transparência dos gastos públicos (continua)
Autores Trabalho e Título Principais Conclusões

Nunes (2013)

Dissertação de Mestrado: Avaliação 
da transparência pública à luz da le-
gislação brasileira: um estudo dos 
municípios da região Sul do Brasil.

Foi  apresentado  o  ranking dos  93 municípios avaliados  nos
três estados da Região Sul: SC, PR e RS. Porto Alegre ficou
em 1º. Lugar, com 63 pontos e, por isso, foi apontado como
benchmarking para os demais. Municípios. Em último lugar fi-
cou o município de Alvorada, com – 33 pontos. Nenhum dos
municípios avaliados apresentou nível de excelência de trans-
parência pois sequer atingiram o nível bom, compreendendo
também  em  seus  resultados,  que  algumas  exigências  legais
ainda não tinham sido cumpridas pelos municípios.

Nazário, Da Silva
e Rover (2012)

Artigo: Avaliação da qualidade da 
informação disponibilizada no Por-
tal da Transparência do Governo Fe-
deral.

A análise da qualidade das informações que foram disponibili-
zadas nos portais pesquisados revelou que a maioria dos crité-
rios analisados foi atendida, entretanto, constatou-se a dificul-
dade de compreensão,  por  parte do público leigo,  diante do
grande volume informações de natureza técnica, ao contrário
das empresas ou profissionais especialistas.

Loureiro,  Teixei-
ra e Prado (2008)

Artigo: Construção de Instituições 
Democráticas no Brasil Contempo-
râneo: Transparência das Contas Pú-
blicas.

O grau de transparências dos Tribunais de Contas apresentou
um significativo descompasso entre o desenvolvimento socioe-
conômico do estado e o nível de desenvolvimento de suas ins-
tituições democráticas.

Salino (2016)

Dissertação de Mestrado: Lei de 
Acesso à Informação no contexto 
dos Tribunais de Contas: a pragmáti-
ca da transparência a partir da filo-
sofia da linguagem de Ludwig Witt-
genstein

A necessidade  de  fortalecer  uma  política  democrática  que
tenha o cidadão comum como o centro de especulação teórica
e prática para uma democratização de fato, no qual o acesso à
informação seja apresentado em linguagem comum, ordinária
nos diversos jogos de linguagem que se entrelaçam em nossa
sociedade  e  no  âmbito  das  instituições  públicas,  dentre  os
quais se enquadram os Tribunais de Contas  Nacionais.

Dos Santos Alle-
gretti e Neto

(2010)

Artigo: Funcionalidades, limitações 
e potencialidades do Portal da 
Transparência do Estado do Rio 
Grande do Sul.

A pesquisa  identificou  limitações  de  acesso  e  conteúdo  no
Portal  da  Transparência  do  Rio  Grande  do  Sul,  para  tanto
foram sugeridos aprimoramentos das limitações identificadas.
Das  propostas  compreendem,  dentre  outras:  a  melhoria  da
lógica  de  organização  do  conteúdo;  o  uso  de  linguagem
acessível  nos  documentos;  a  inserção  de  recursos  como
gráficos  e  estatísticas  que  facilitem  a  compreensão  dos
usuários

Sacramento e Pi-
nho (2008).

Artigo: Transparência na Adminis-
tração Pública: o que mudou depois 
da Lei de Responsabilidade fiscal? 
Um Estudo Exploratório em seis 

A transparência da gestão fiscal ainda não está assegurada por
meio da participação popular, conforme estabelecido na LRF,
nos municípios objeto da pesquisa, em virtude da ausência de
uma cultura de accountability
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Municípios da Região Metropolitana
de Salvador

Neto, Cruz, Enss-
lin e Ensslin

(2007).

Artigo: Publicidade e Transparência 
das Contas Públicas: obrigatorieda-
de e abrangência desses princípios 
na administração pública brasileira.

A transparência  pressupõe  três  elementos  ou  dimensões:  a
publicidade, a compreensibilidade e a utilidade para decisões.
Cada elemento complementa e interage com os outros para que
a transparência seja plenamente propiciada.

Reis Júnior
(2016)

Dissertação de Mestrado: Dez anos 
do Conselho Nacional de Justiça: A 
Experiência de Accountability ado-
tada pelo CNJ nos Tribunais de Jus-
tiça Estaduais (2005-2015)

O CNJ não  conseguiu  implementar  um modelo  definido  de
accountability aos  Tribunais  de  Justiça,  por  razões
relacionadas à descontinuidade administrativa de suas ações,
ao seu baixo grau de institucionalização e à seletividade de sua
atuação,  o  que comprometeu  a  consolidação  de  um sistema
homogêneo de regras e de práticas de accountability

Nunes e Her-
many (2015)

Artigo: Os portais de transparência 
municipais e sua potencialidade para
o aprimoramento da democracia ad-
ministrativa a partir do direito social
de Gurvitch: análise concreta da 
possibilidade de maior fiscalização 
dos atos da administração pública.

A participação social depende da inclusão social e digital de
parcelas excluídas, pois a cidadania moderna – cada vez mais
tecnológica – depende desta participação. Aliada às políticas
públicas,  a  educação  para  a  cibercultura  oportuniza  aos
cidadãos  novas  oportunidades,  estas  mais  democráticas,  de
participar dos rumos da sociedade moderna.

Martins e Véspo-
lin (2013)

Artigo: O Portal da Transparência 
como ferramenta para a cidadania e 
o desenvolvimento.

O uso  do Portal  da  Transparência  é simples  e de  fácil  uso,
desde  que  o  usuário  possua  conhecimentos  de  mínimos  a
médios, em termos de navegação na  web e uso de  links para
navegação interna nas páginas do site. Isto permite uma maior
fiscalização  por  parte  do  contribuinte  acerca  dos  gastos  do
governo.

Culau e Fortis
(2006)

Artigo: Transparência e controle so-
cial na administração pública brasi-
leira: avaliação das principais inova-
ções introduzidas pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

A  dificuldade  de  compreensão  da  linguagem  complexa
inerente  aos  assuntos  fiscais  e  orçamentários  torna  as
informações  produzidas  e  divulgadas  pouco  acessíveis  aos
cidadãos.  Adicionalmente,  o  analfabetismo  digital  funciona
como  elemento  restritivo  à  ampla  participação  social.  A
assimetria  regional  brasileira  também afeta  negativamente  a
transparência  e  o  controle  da  sociedade  sobre  os  recursos
públicos,  uma  vez  que  parcela  significativa  dos  municípios
apresenta  estrutura  administrativa  e  institucional  bastante
precária.

Campos, Paiva e
Gomes (2013).

Artigo: Gestão da informação públi-
ca: um estudo sobre o Portal Trans-
parência Goiás.

O  Portal  Transparência  Goiás  não  consegue  ser  um
instrumento de conhecimento e de participação da sociedade
nas  ações  governamentais,  através  do  exercício  do  controle
social.

Barros (2014)

Dissertação de Mestrado: Transpa-
rência fiscal eletrônica nos municí-
pios do Estado PR: avaliação do 
índice de transparência e as possí-
veis relações nesse processo.

A aplicação de testes não paramétricos revelou que todas as
variáveis  apresentadas:  Taxa  de  Analfabetismo,  Tamanho da
População,  PIB  per  capita,  Receita  Orçamentária  e  IDH-
Municipal (IDHM) possuem uma correlação estatisticamente
significante com o Índice de Transparência Fiscal Eletrônica
(ITFE)

.Fonte: Elaborado pelo autor

No que diz  respeito  às pesquisas realizadas sobre a Transparência dos atos de

gestão  dos  administradores,  merecem  destaque  os  trabalhos  empreendidos  por  Loureiro,

Teixeira e Prado (2008), Salino (2016), Dos Santos Allegretti e Neto (2010), Sacramento e

Pinho (2008), Neto, Cruz, Ensslin e Ensslin (2007), Reis Júnior (2016), Nunes e Hermany

(2015), Martins e Véspolin (2013), Culau e Fortis (2006), Campos, Paiva e Gomes (2013) e

Nazário, Da Silva e Rover (2012).

Destacam-se entre os estudos, os trabalhos de Nazário, Da Silva e Rover (2012),

na avaliação da qualidade das informações disponibilizadas no Portal da Transparência do
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Governo Federal,  pesquisa baseada nos ditames dos dispositivos da Lei Complementar nº

131/2009.

Nos resultados alcançados pela pesquisa de Nazário, Da Silva e Rover (2012),

ficou evidenciado que a “qualidade das informações que são disponibilizadas no portal,  a

grande maioria dos critérios analisados é atendida, havendo uma dificuldade inicial para o

público  leigo  em  assuntos  da  administração  pública.  No  entanto,  para  empresas  ou

profissionais  especialistas,  considera-se que o portal  atende o seu objetivo de aumentar  a

transparência da gestão pública.”

Nesta mesma perspectiva, o estudo realizado pelos autores Neto, Cruz, Ensslin e

Ensslin  (2007),  implementaram  pesquisa  concernente  a  Publicidade  e  Transparência  das

Contas  Públicas,  analisando  a  obrigatoriedade  e  abrangência  desses  princípios  na

administração pública brasileira.

No que toca aos resultados,

A pesquisa revelou a derivação legal, as funções e a abrangência dos princípios da
publicidade e da transparência, aplicados à evidenciação das contas públicas. Cons-
tatou-se também que a Internet constitui uma forma emergente para a divulgação das
contas públicas, com maior destaque a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal e da
Lei nº 9.755/98. Por fim, ressaltasse que mais do que garantir o atendimento das nor-
mas legais, as iniciativas de transparência na administração pública constituem uma
política de gestão responsável que favorece o exercício da cidadania pela população.
(NETO; CRUZ; ENSSLIN, 2007)

Além disso,  segundo Martins e  Véspolin (2013),  nos estudos sobre o Portal  da

Transparência como Ferramenta para a Cidadania e o Desenvolvimento, com o objetivo de

Verificar a importância do Portal  da Transparência como ferramenta para a cidadania e o

desenvolvimento, viabilizando a clareza dos atos públicos e o crescimento de nossa nação em

termos democráticos.

Em relação as suas principais conclusões, a pesquisa de Martins e Véspolin (2013)

constataram que a importância da efetividade do Portal da Transparência é sinal de que o

cidadão torna-se mais ciente de seus deveres e de suas responsabilidades, pois acompanhando

o  que  o  Governo  faz,  seja  no  âmbito  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  funda-se  aí  uma

conscientização  de  cidadania,  que  leva  ao  crescimento  de  qualquer  nação.  Além  disso,

acrescentaram que o uso do portal da transparência é simples e de fácil acesso, desde que o

usuário possua conhecimentos mínimos para médios em termos de navegação na web e sobre

o uso de links para navegação interna nas páginas do site. E acrescentaram que isto permite

uma maior fiscalização por parte do contribuinte acerca do que está ocorrendo em termos de

gastos do governo e suas destinações, e finalizaram concluindo que quanto maior o poder de
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fiscalização e o interesse do cidadão em fazer parte e de ser participativo do processo de

gestão  pública,  maior  será  a  sua  participação  na  sociedade.  A  sociedade  é  capaz  de

experimentar e distinguir no seu cotidiano tanto o exercício da cidadania como a falta dela.

O  estudo  de  Nunes  (2013)  consistiu  em  avaliar  o  nível  de  transparência  das

informações  disponibilizadas  pelos  poderes  executivos  dos  municípios  da  Região  Sul  do

Brasil,  com mais  de 50.000 habitantes,  por  meio  da internet,  considerando as  exigências

legais.

Nunes (2013) utilizou entrevistas semiestruturadas com os auditores dos Tribunais

de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com o objetivo de identificar

categorias,  denominadas  de  dimensões  da  informação  a  ser  objeto  de  avaliação  da

transparência. Cada categoria (dimensão) recebeu um peso que lhe foi atribuído, consoante a

relevância  indicada  pelos  entrevistados,  mediante  o  grau  de  importância  dos  critérios

relacionados para cada uma das 3 dimensões. Estas categorias (dimensões) da informação

deram origem à estrutura  conceitual  do modelo de avaliação de Nunes (2013),  conforme

mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Estrutura Conceitual do modelo de avaliação da transparência de Nunes (2013)

Fonte: Adaptado de Nunes (2013)

Em  seguida,  fez  uma  análise  do  conteúdo  das  exigências  de  transparência

previstas na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei Complementar nº 131/2009 e na Lei nº

12.527/2011 e identificou a existência de 36 descritores de conduta a serem avaliadas e, para

cada  uma  delas,  pesquisou  os  portais  dos  órgãos  avaliados,  para  identificar  o  grau  da

transparência das informações previstas nos descritores e buscadas nos portais dos órgãos

avaliados.  Portanto,  cada  um  dos  36  descritores,  extraídos  a  partir  das  normas

retromencionadas,  foram  avaliados  por  Nunes  (2013)  nas  três  dimensões  do  modelo

conceitual apresentado na Figura 1, em suas três dimensões: i) Conteúdo Informacional, ii)

Usabilidade e iii) Disponibilidade de Dados, e os seus respectivos pesos de 70%, 15% e 15%.
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O modelo  de  avaliação  do  grau  de  transparência  proposto  por  Nunes  (2013),

criado a partir dos dispositivos legais da Lei Complementar nº. 101 de 2000 – LRF, da Lei

Complementar  nº.  131/2009,  do  Decreto  7.185/2010  e  da  LAI  –  Lei  nº.  12.527/2011,

contemplou 36 (trinta e seis) descritores, conforme mostrado no Quadro 3.

       Quadro 3 – Modelo de avaliação de Nunes (2013)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Nunes (2013).

Para cada um dos 36 (trinta e seis) descritores,  constantes do Quadro 3, Nunes

(2013) definiu 5 (cinco) diferentes níveis, denominados: “Insuficiente”, “Neutro”, “Regular”,

“Bom” e “Excelente”, com pontuação variando de 50 em 50 pontos para cada nível, sendo

atribuído ao nível mais baixo, “Insuficiente”, cinquenta pontos negativos e ao quinto e último
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nível, “Ótimo”, cento e cinquenta pontos e, para cada nível de transparência, descreveu carac-

terísticas, as quais, presente ou ausentes, ensejariam o enquadramento da pontuação bruta atri-

buível ao descritor, consoante o mostrado no Quadro 4, para cada um dos 5 (cinco) níveis de

N1 a N5, conforme mostrado no Quadro 4. A escala de caracteres dos 36 (trinta e seis) descri-

tores foi apresentada por Nunes (2013) em 36 tabelas, uma para cada descritor, as quais se-

guem inseridas neste trabalho em forma dos anexos no. 1 ao 36.

Quadro 4 – Escala dos níveis de avaliação dos descritores do modelo de Nunes (2013)

Níveis de Informação Referência para a classificação Pontuação

N1 INSUFICIENTE -50
N2 NEUTRO 0
N3 REGULAR 50
N4 BOM 100
N5 EXCELENTE 150

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Assim, a identificação do nível de transparência (N1 a N5) de cada descritor e a

sua respectiva pontuação bruta, obtida por meio da avaliação dos anexos 1 ao 36, são transfe-

ridas para o Quadro 3, nas colunas B e C, respectivamente. Em seguida, Nunes (2013) multi-

plicou a nota bruta do descritor pelo seu respectivo peso, mostrado na coluna A do Quadro 3 e

a soma das notas ponderadas de todos os 36 descritores corresponde à nota de transparência

do órgão avaliado.

Cabe ressaltar que, no trabalho de Nunes (2013), os referidos descritores foram le-

gitimados pelos intervenientes, ou seja, pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado do

Rio Grande do Sul e Santa Catarina e,  consoante o modelo proposto, a nota ponderada de

cada órgão município foi obtida por meio da equação matemática mostrada na Equação (1):

Onde:
V(a) = Valor da Nota Ponderada;
vi = Valor do desempenho nível no critério de avaliação;
wi = Taxa de ponderação da pontuação no critério de avaliação;
n = Número de critérios de avaliação do modelo.

Fonte: Adaptada a partir de Nunes (2013).

Em seu trabalho,  Nunes (2013) apresentou o  ranking de transparência dos  93

municípios da região Sul e concluiu que Porto Alegre foi o município melhor avaliado, com

 (1)
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63  pontos  e  o  município  de  Alvorada,  o  pior  avaliado,  com  -33  pontos.  Em  razão  da

pontuação  atingida  por  Porto  Alegre,  a  pesquisa  sugere  o  portal  desse  município  como

benchmarking para os demais, entretanto, ressaltou que nenhum município apresentou nível

de excelência (mais de 100 pontos) ou nível bom (igual a 100 pontos) e a média geral foi de

24 pontos, ficando entre o nível neutro e bom.

Considerando que o modelo proposto por Nunes se mostrou adequado, para avali-

ar a transparência dos portais dos municípios da região sul, então o referido modelo também é

adequado aos fins da presente pesquisa. A próxima seção traz a metodologia aplicável ao estu-

do no âmbito dos portais eletrônicos dos Tribunais de Contas brasileiros.
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3 METODOLOGIA

A presente seção traz a metodologia da pesquisa, o enquadramento metodológico,

identificação  da  população  e  amostra,  os  procedimentos  metodológicos  para  a  coleta,

tratamento e análise dos resultados.

3.1 Tipologia da pesquisa

Quanto  à  abordagem  do  problema,  a  pesquisa  pode  ser  predominantemente

qualitativa ou quantitativa. De acordo com Gil (2002), a análise qualitativa depende de muitos

fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de

pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir

esse  processo  como  uma  sequência  de  atividades,  que  envolve  a  redução  dos  dados,  a

categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório.

Segundo  Lakatos  (2003),  os  estudos  quantitativos  descritivos  possuem,  como

função  primordial,  a  exata  descrição  de  certas  características  quantitativas  de  populações

como  um todo,  organizações  ou  outras  coletividades  específicas.  Geralmente  contêm um

grande número de variáveis e utilizam técnicas de amostragem para que apresentem caráter

representativo.  Para  Gil  (2002),  nos  estudos  de  natureza  quantitativa,  após  o  tratamento

estatístico dos dados, têm-se, geralmente, tabelas elaboradas manualmente ou com o auxílio

de computadores.

Desta forma, quanto à abordagem do problema, esta pesquisa foi qualitativa, na

medida em que buscou descrever características de uma população e foi quantitativa, pois

utilizou estatística descritiva para auxiliar análise dos resultados encontrados.

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser descritiva, explicativa ou exploratória.

Para  Gil  (2002),  as  pesquisas  descritivas  têm  como  objetivo  primordial  a  descrição  das

características  de  determinada  população  ou  fenômeno  ou,  então,  o  estabelecimento  de

relações  entre  variáveis.  Assim,  quanto  aos  objetivos,  esta  pesquisa  classifica-se  como

descritiva, pois se propõe a descrever características de determinada população, neste caso os

Tribunais de Contas.

Quanto às técnicas empregadas, esta pesquisa caracteriza-se como documental,

tendo como principais fontes a LRF, a LAI e os documentos dos tribunais disponibilizados em
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seus portais eletrônicos. Neste mesmo sentido, segundo Gil (2002), a pesquisa documental

assemelha-se  muito  à  pesquisa  bibliográfica.  A diferença  essencial  entre  ambas  está  na

natureza  das  fontes.  Enquanto  a  pesquisa  bibliográfica  se  utiliza  fundamentalmente  das

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental faz-se

valer de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.

Conforme Lakatos (2003),  a pesquisa documental  é aquela em que a fonte de

coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de

fontes primárias ou secundárias, escritas ou não; ou ainda, contemporâneas ou retrospectivas.

3.2 População e Amostra

Gil (2002) ensina que, para que se efetive um experimento, torna-se necessário

selecionar sujeitos. Essa tarefa é de fundamental importância, visto que a pesquisa tem por

objetivo generalizar os resultados obtidos para a população da qual os sujeitos pesquisados

constituem uma amostra. De modo geral, população significa o número total de elementos de

uma classe. Isso significa que uma população não se refere exclusivamente a pessoas, mas a

qualquer tipo de organismos: pombos, ratos, amebas, etc. Pode, ainda, a população referir-se a

objetos inanimados, como, por exemplo, lâmpadas, parafusos, etc.

A população dos Tribunais de Contas é composta pelos 33 Tribunais de Contas,

sendo 1 da União e 32 Estaduais e Municipais. Dos 32 Tribunais de Contas, 27 destinam-se à

análise de contas dos 27 estados brasileiros e três tribunais analisam as contas de todos os

municípios situados, respectivamente, nos estados do Pará, Bahia e Goiás, e dois Tribunais

foram criados para o julgamento das contas do Município do Rio de Janeiro e o outro, para

São Paulo, capitais de seus respectivos estados, conforme mostrado no Quadro 1. O Tribunal

de Contas da União foi excluído da amostra,  uma vez que, para a análise comparada dos

desempenhos dos Tribunais de Contas dos estados e dos municípios, não há outra corte de

contas com abrangência similar à do TCU.

A  amostra  é  censitária,  tendo  em  vista  a  análise  de  toda  população,  que

corresponde aos 32 Tribunais de Contas do Brasil, com a exceção do tribunal de contas da

união.

3.3 Coleta dos Dados
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Esta pesquisa utilizou-se de dados secundários e primários. Consideram-se dados

secundários aqueles que foram coletados dos sites dos tribunais objeto desta pesquisa, uma

vez que estes foram produzidos pelos próprios entes pesquisados. Os endereços eletrônicos

utilizados como fonte de coleta dos dados secundários seguem mostrados no Quadro 5.

Quadro 5 – Relação dos endereços eletrônicos dos Tribunais de Contas (continua)
Nº Tribunais de Contas Endereço do portal
1 Tribunal de Contas do Estado do Acre http://app.tce.ac.gov.br/transparencia/
2 Tribunal de Contas do Estado de Alagoas http://www.tce.al.gov.br/site-tce/view/index.php?c=MQ==
3 Tribunal de Contas do Estado do Amapá http://www.tce.ap.gov.br/portal-transparencia
4 Tribunal de Contas do Estado do Amazonas http://transparencia.tce.am.gov.br/
5 Tribunal de Contas do Estado da Bahia https://www.tce.ba.gov.br/institucional/transparencia
6 Tribunal de Contas do Estado do Ceará https://www.tce.ce.gov.br/portal
7 Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo https://www.tce.es.gov.br/portal-da-transparencia/
8 Tribunal de Contas do Estado de Goiás https://transparencia.tce.go.gov.br/
9 Tribunal de Contas do Estado do Maranhão http://www3.tce.ma.gov.br/index.php

10 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
https://www.sigespmt.com.br/aplictransparencia/tce/?

ug=128#/home
11 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul http://www.tce.ms.gov.br/selecionar-transparencia
12 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais https://transparencia.tce.mg.gov.br/#/
13 Tribunal de Contas do Estado do Pará http://www.tce.pa.gov.br/transparencia/
14 Tribunal de Contas do Estado da Paraíba https://portal.tce.pb.gov.br/ptrans/

15 Tribunal de Contas do Estado do Paraná
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/transparencia-do-tce/24/

area/46
16 Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco http://www.tce.pe.gov.br/internet/
17 Tribunal de Contas do Estado do Piauí https://www.tce.pi.gov.br/transparencia/
18 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/portal-da-transparencia

19
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte
http://www.tce.rn.gov.br/Transparencia/Index

20 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul http://www.tce.rs.gov.br/transparencia/index_tcers.php
21 Tribunal de Contas do Estado de Rondônia http://www.tce.ro.gov.br/
22 Tribunal de Contas do Estado de Roraima https://www.tce.rr.leg.br/portalTransparencia/
23 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina http://portaldocidadao.tce.sc.gov.br/sic/
24 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo http://www4.tce.sp.gov.br/

25 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
http://www.tce.se.gov.br/transparencia/SitePages/Inici-

al.aspx
26 Tribunal de Contas do Estado do Tocantins https://transparencia.tce.to.gov.br/

27 Tribunal de Contas do Distrito Federal
http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/transparencia-administra-

tiva

28
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 

Bahia
https://www.tcm.ba.gov.br/acesso-a-informacao/

29
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás
https://www.tcm.go.gov.br/site/transparencia/

30 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará https://www.tcm.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
31 Tribunal de Contas do Município de São Paulo https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/102

32 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
http://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?

noticia=10043&detalhada=3&downloads=0
Fonte: Dados da pesquisa.

A coleta dos dados se deu mediante exame dos documentos disponibilizados nos

Portais da Transparência dos Tribunais de Contas para análise do estágio de convergência dos

Tribunais à transparência consoante ao disposto na LRF e na LAI, cuja avaliação resultou na

http://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=10043&detalhada=3&downloads=0
http://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=10043&detalhada=3&downloads=0
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/102
http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/transparencia-administrativa
http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/transparencia-administrativa
http://www.tce.se.gov.br/transparencia/SitePages/Inicial.aspx
http://www.tce.se.gov.br/transparencia/SitePages/Inicial.aspx
http://www.tce.rs.gov.br/transparencia/index_tcers.php
http://www.tce.rn.gov.br/Transparencia/Index
http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/portal-da-transparencia
https://www.tce.pi.gov.br/transparencia/
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/transparencia-do-tce/24/area/46
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/transparencia-do-tce/24/area/46
http://www.tce.ms.gov.br/selecionar-transparencia
https://www.sigespmt.com.br/aplictransparencia/tce/?ug=128#/home
https://www.sigespmt.com.br/aplictransparencia/tce/?ug=128#/home
http://www3.tce.ma.gov.br/index.php
https://www.tce.ce.gov.br/portal
https://www.tce.ba.gov.br/institucional/transparencia
http://www.tce.ap.gov.br/portal-transparencia
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obtenção dos dados primários da pesquisa. A coleta dos dados iniciou em setembro de 2018 e

foi encerrada em 09 de novembro de 2018.

Cabe destacar  que,  em virtude da ausência de padronização e  do formato das

informações nos portais eletrônicos, foi necessário mais de um acesso por tribunal, no período

de levantamento dos dados, pois as informações estavam muito dispersas pelos sites.

3.4 Tratamento e análise dos Dados

O modelo de Nunes (2013) destinou-se a avaliar a transparência dos municípios

da região, Sul, consoante a LRF e a LAI. Considerando que a presente pesquisa teve como

objetivo verificar o grau de convergência dos Tribunais de Contas brasileiros aos dispositivos

de  transparência  da  LRF  e  da  LAI,  de  forma  preliminar,  foi  verificado  se  todos  os  36

descritores do modelo em questão mostrado no Quadro 3 também seriam aplicáveis aos 32

TCs objeto deste estudo.

Este  estudo  de  adequação  do  modelo  em  sua  integralidade  se  faz  necessário

porque,  embora municípios  e  Tribunais  de  Contas  atuem no âmbito do Setor  Público,  os

tribunais possuem singularidades,  quando comparados aos municípios.  A título ilustrativo,

pode ser mencionado o fato de que os municípios possuem competência para instituir e cobrar

tributos, enquanto os Tribunais de Contas, não. Portanto, a aplicação imediata do modelo de

Nunes (2013), sem esta análise prévia, poderia causar distorções nos resultados deste estudo.

Em decorrência, por exemplo, de os tribunais não terem competência tributária,

também não têm lançamento tributário, portanto, não se aplica o descritor 1.7.2 – Lançamento

Tributário, o qual precisa ser excluído do modelo de Nunes (2013). Além dele, no item 1.2.1 –

Unidade Orçamentária, que contemplam mais de uma unidade orçamentária. Portanto, consi-

derando o modelo original de Nunes (2013) possuir 36 descritores, foram excluídos 2 deles

que não se aplicam aos Tribunais de Contas, conforme mostra o Quadro 6.

Quadro 6 – Relação de descritores contemplados no modelo de Nunes (2013) e excluídos por
não se aplicarem aos Tribunais de Contas

 Descrição

% de pondera-
ção da pontua-

ção

(A)

Avaliação do nível de transparência

Nível de trans-
parência

(B)

Pontuação bru-
ta do Nível

(C)

Nota pondera-
da

(D=A*C)

% em rela-
ção à nota

total
(E)

 1.2.1 Unidade Orçamentária -  

 1.7.2 Lançamento de Receitas
Fonte: Elaborado pelo autor



49

Após a exclusão dos dois descritores não aplicáveis aos Tribunais de Contas, mos-

trados na Quadro 6 o total de descritores que era de 36, ficou com 34 descritores aplicáveis a

este estudo. Destes, 25 estão na dimensão de conteúdo informacional, sete estão na dimensão

de usabilidade e dois estão na dimensão de disponibilização dos dados, conforme mostrado no

Quadro 7.

Cabe ressaltar que, para não comprometer o peso de cada dimensão avaliada, após

a exclusão dos descritores constantes no Quadro 6, os pesos dos descritores escolhidos foram

redistribuídos para os descritores remanescentes do seu mesmo nível e subordinação, em cada

uma das dimensões avaliadas do modelo conceitual de Nunes (2013).  Assim, o modelo de

Nunes (2013) adaptado para avaliação da transparência nesta pesquisa segue mostrado no

Quadro 7, com os seus 34 (trinta e quatro) descritores remanescentes.

Quadro 7 – Modelo de avaliação da transparência dos portais dos tribunais de contas
(continua)
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Quadro 7 – Modelo de avaliação da transparência dos portais dos tribunais de contas 

(continuação)

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Cada um dos 34 descritores contemplados no Quadro 7, a ser avaliados para cada

um dos 32 tribunais, recebeu uma pontuação conforme os parâmetros do Quadro 4, descritos

de forma analítica, mostrados na seção anterior, que variou de -50 pontos a 150 e, em seguida

a pontuação de cada descritor foi registrada no Quadro 7 de cada tribunal, para ser submetida

ao cálculo ponderado da nota de cada Tribunal.

Portanto, a nota ponderada final que cada Tribunal alcançou, ficou no intervalo fe-

chado de -50 a 150 pontos. Assim, a aplicação combinada do Quadro 4 para os 34 descritores

do Quadro 7 resultou nos Quadros 15 ao 48 adaptados do modelo de Nunes (2013), apresenta-

dos como anexo deste estudo.

Assim, considerando o intervalo de 200 pontos compreendidos no intervalo de

pontuação retro referido, foi possível construir a tabela de distribuição de frequência, por de-

cis, para o intervalo de cada 20 pontos da escala de nota possível, a fim de identificar os dez

níveis de transparência eletrônica possíveis. Desta forma, a partir destes 10 níveis de transpa-

rência possíveis, foram atribuídos cinco graus de transparência: ‘muito baixo’, ‘baixo’, ‘mo-

derado’, ‘alto’ e ‘muito alto’, conforme mostrado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Intervalos das notas ponderadas dos tribunais agrupados por nível de transparência

Fonte: Elaborada pelo autor

A avaliação do grau de transparência de cada um dos Tribunais de Contas, con-

templados na amostra foi obtido a partir do modelo adaptado de Nunes (2013), mostrado no

Quadro 7, seguindo as seguintes etapas:

i. Avaliação do nível de transparência (N1 a N5) dos 34 descritores (anexo

A) de cada Tribunal, por meio da avaliação de seus respectivos portais;

ii. Atribuição da pontuação bruta de cada descritor (anexo A), consoante o ní-

vel de classificação (N1 a N5), variando de -50 a 150, conforme escala apresenta-

da nos quadros de cada um dos descritores contemplados no Anexo A, registrando

estas pontuações no formulário descrito no Quadro 7, para cada um dos tribunais

contemplados na amostra;

iii. A nota bruta atribuída para cada um dos 34 descritores, de cada tribunal foi

multiplicada pelo respectivo peso de cada descritor para encontrar a nota pondera-

da de cada descritor;

iv. A soma das notas ponderadas dos 34 descritores de cada órgão correspon-

deu à nota ponderada de cada tribunal avaliado;

v. Elaboração do ranking de transparência eletrônica nacional e regional dos

32 Tribunais de Contas, apresentando ainda os coeficientes de variação e os gráfi-

cos de dispersão das notas ponderadas dos tribunais analisados e seus respectivos

graus de transparência eletrônica.

A apresentação do  ranking foi  feita  em ordem decrescente dos  tribunais  mais

transparentes aos menos transparentes e, no âmbito nacional, foi dado ênfase para os 5 melho-
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res e os 5 piores tribunais no ranking  de transparência eletrônica, segundo o modelo adaptado

de Nunes (2013). Portanto, a próxima seção traz a análise dos resultados.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta a avaliação do nível de transparência dos portais eletrônicos

dos 32 Tribunais de Contas, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e a Lei de

Acesso à Informação – LAI, no âmbito nacional e regional, utilizando o modelo adaptado de

Nunes (2013).

4.1 Análise dos Tribunais de Contas da Região Norte

A região Norte do Brasil é constituída por 7 estados: Acre, Amazonas, Amapá,

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Foram avaliadas as informações disponibilizadas nos

portais eletrônicos dos 8 Tribunais de Contas da região.

A Tabela 2 traz a distribuição de frequência das notas ponderadas dos Tribunais de

Contas dos estados e dos municípios da Região Norte, consoante as 10 classes e o grau de

transparência considerado no estudo.

Tabela 2 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da região Norte

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

A Tabela 2 mostrou que as notas ponderadas dos Tribunais de Contas dos estados

e  municípios  da  região  norte  se  concentraram  na  3ª  classe,  onde  figuraram  4  tribunais,

portanto, as notas de avaliação da transparência eletrônica dos tribunais se concentraram no

intervalo  entre  [-9,10].  Dois  desses  tribunais  ficaram na  4ª  classe,  no  intervalo  de  notas

ponderadas entre [11,30]. Apenas um Tribunal ficou na 6ª classe, com nota ponderada entre

[51,70] e um Tribunal, na 2ª classe, no intervalo de nota ponderada entre [-29,-10].

Classe
Intervalo de nota ponderada

Qde. TC's Grau de transparência
De Até

1 -50 -30
Muito baixo

2 -29 -10 1
3 -9 10 4

Baixo
4 11 30 2
5 31 50

Moderado
6 51 70 1
7 71 90

Alto
8 91 110
9 111 130

Muito alto
10 131 150

Quantidade total de tribunais 8
Média das notas ponderadas 9,63
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No que concerne ao grau de transparência eletrônica, a Tabela 2 mostrou ainda

que a média aritmética das notas ponderadas de todos os tribunais da região Norte de 9,63

revelou um baixo grau de transparência eletrônica dos Tribunais de Contas  desta região e, de

forma  específica,  6  tribunais,  (75%),  entre  os  8  da  Região  Norte,  apresentaram grau  de

transparência baixo, apenas 1 Tribunal, (12,5%) apresentou grau de transparência muito baixo

e somente 1 Tribunal (12,5%) apresentou grau de transparência moderado.

O Gráfico 1 mostra  a  dispersão das  notas  ponderadas  que retratam o grau de

transparência eletrônica dos Tribunais de Contas da Região Norte, mostrando a concentração

das  notas  dos  tribunais  entre  4,92  e  10,00,  confirmando  o  baixo  grau  de  transparência

eletrônica da região

Gráfico 1 – Dispersão das notas ponderadas dos Tribunais de Contas da região Norte

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

O Quadro 8 apresenta o  ranking dos 8 Tribunais de Contas avaliados na região

norte e a média da região.

Quadro 8 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da região Norte
Item Tribunal de Contas Nota Ponderada

1 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA 58,13

2 Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO 21,92

3 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP 10,00

4 Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA 6,96

5 Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC 5,13

6 Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO 4,92
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7 Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR -7,63

8 Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM -22,38

Média de Transparência da Região 9,63

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com o Quadro 8, verificou-se que a maior pontuação atingida entre os

Tribunais de Contas  da região foi o TCM/PA, com a nota ponderada de 58,13, e a menor

pontuação, de -22,38, foi do TCE/AM. Considerando a média de 9,63 da região, verificou-se

ainda que 5 estados ficaram abaixo da média e apenas 3 estados, acima dela.

O Apêndice A contempla a composição das notas de todos os tribunais da região,

onde  se  pode  verificar  quais  foram os  descritores  que  mais  contribuíram para  o  grau  de

transparência de cada tribunal e no demonstrativo da consolidação das notas por descritores

de todos os tribunais, podem ser identificados os descritores que mais contribuíram para a

média da região.

Portanto, analisando o Apêndice A, verificou-se que o tribunal mais transparente

da região Norte, TCM/PA, que apresentou grau apenas moderado de transparência, com nota

58,13,  teve os seguintes  descritores  como principais responsáveis pela  performance:  i)  na

dimensão  conteúdo  informacional  que  representou  78%  desta  nota,  destaque  para  os

descritores 1.1- pecas orçamentárias e 1.6 – processos de contração, os quais contribuíram

com 18% e 11%, respectivamente, ii) na dimensão usabilidade, que representou 9% da nota,

destaque para o descritor 2.1.2 - perguntas, que contribuiu com 3%da nota e iii) na dimensão

disponibilização de dados, que representou 13% da nota. Destaque para o descritor 3.2 – série

histórica, que contribuiu com 19% da nota.

Por sua vez, a análise do Tribunal menos transparente da região, o TCE/AM, no

Quadro 57 (Apêndice A), com grau de transparência muito baixo, com nota -22,38, teve os

seguintes descritores como principais responsáveis pela baixa performance: i) na dimensão

conteúdo informacional, que contribuiu com 93% desta nota, o tribunal obteve o seu pior

desempenho, com destaque para os descritores 1.1 – peças orçamentárias e 1.2 – classificação

orçamentária,  os quais contribuíram, ambos,  com 16% da nota,  cada um, ii)  na dimensão

usabilidade a qual contribuiu para reduzir a nota ponderada, com -9%, com destaque de pior

desempenho para o descritor 2.1.2 - perguntas (3%) e iii) na dimensão disponibilização de

dados,  a  qual  representou 17% desta  nota,  o  destaque ficou por  conta  do  descritor  3.1 -

atualização com os mesmos 17% de representatividade.
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Os resultados encontrados demonstram além do grau de transparência, o grau de

comprometimento menor ou maior de cada gestão dos Tribunais de Contas  pesquisados, no

que se refere à Transparência dos atos de gestão, bem como representam o atendimento ou

não às normas que exigem a transparência na guarda e aplicação de bens e recursos públicos.

4.2 Análise dos Tribunais de Contas da Região Nordeste

A região Nordeste do Brasil é constituída por 9 estados (Maranhão, Piauí, Ceará,

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). Foram avaliadas as

informações disponibilizadas nos portais de eletrônicos dos 10 Tribunais de Contas da região.

A Tabela 3 traz a distribuição de frequência das notas ponderadas dos Tribunais de

Contas dos estados e dos municípios da região Nordeste. Observou-se na referida tabela, que

na  região  Nordeste  não  houve  uma  concentração  de  tribunais  em  um  único  grau  de

transparência eletrônica, uma vez que foi verificada a existência de três tribunais com grau

muito baixo, três com grau baixo e três com grau moderado de transparência.

Tabela 3 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da região Nordeste

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A Tabela 3 mostrou que as notas ponderadas dos Tribunais de Contas  dos estados

e dos municípios da região nordeste se concentraram na 2ª, 3ª e 5ª classe, onde figuraram 3

tribunais em cada uma das classes destacadas, portanto, as notas de avaliação da transparência

eletrônica dos tribunais se concentraram no intervalo entre [-29,-10], [-9,10] e [31,50]. Três

desses tribunais ficaram na 5ª classe, no intervalo de notas ponderadas entre [31,50]. Apenas

um Tribunal, na 1ª classe, no intervalo de nota ponderada entre [-50,-30].

Classe
Intervalo de nota ponderada

Qde. TC's Grau de transparência
De Até

1 -50 -30 1
Muito baixo

2 -29 -10 3
3 -9 10 3

Baixo
4 11 30
5 31 50 3

Moderado
6 51 70
7 71 90

Alto
8 91 110
9 111 130

Muito alto
10 131 150

Quantidade total de tribunais 10
Média das notas ponderadas 6,14
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No que concerne ao grau de transparência eletrônica, a Tabela 3 mostrou ainda

que, a média aritmética das notas ponderadas de todos os tribunais da região nordeste de 6,14,

revelou um baixo grau de transparência eletrônica dos Tribunais de Contas  desta região e, de

forma específica, 3 tribunais, (30%), entre os 10 da região nordeste, apresentaram grau de

transparência moderado, apenas 3 Tribunais, (30%) apresentaram grau de transparência baixo

e 4 Tribunais (40%) apresentou grau de transparência muito baixa.

O  Gráfico  2  mostra  o  agrupamento  das  notas  ponderadas  em  3  grupos,  que

retratam o  grau  de  transparência  eletrônica  dos  Tribunais  de  Contas  da  região  nordeste,

mostrando a concentração das notas dos tribunais entre -14,46 e 41,13, confirmando o baixo

grau de transparência eletrônica da região.

Gráfico 2 – Dispersão das notas ponderadas dos Tribunais de Contas da Região Nordeste

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

O Quadro 9 apresenta o ranking dos 10 Tribunais de Contas avaliados na Região

Nordeste.

Quadro 9 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da Região Nordeste
Item Tribunal de Contas Nota Ponderada

1 Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI 41,13

2 Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB 38,42

3 Tribunal de Contas do Estado do Ceará– TCE/CE 35,04

4 Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE/BA 6,92

5 Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE 5,29

6 Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA 0,71
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7 Tribunal de Contas do Estado de Rio Grande do Norte – TCE/RN -9,96

8 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA -10,21

9 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE -14,46

10 Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL -31,50

Média de Transparência da Região 6,14

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com o Quadro 8, verificou-se que a maior pontuação atingida entre os

Tribunais de Contas  da região foi o TCE/PI, com a nota ponderada de 41,13, e a menor

pontuação, de -31,50, foi do TCE/AL. Considerando a média de 6,14 da região, verificou-se

ainda que 6 estados ficaram abaixo da média e apenas 4 estados, acima dela.

O Apêndice B contempla a composição das notas de todos os tribunais da região,

onde  se  pode  verificar  quais  foram os  descritores  que  mais  contribuíram para  o  grau  de

transparência de cada tribunal e no demonstrativo da consolidação das notas por descritores

de todos os tribunais,  podes ser identificados os descritores que mais contribuíram para a

média da região.

Portanto, analisando o Apêndice B, verificou-se que o tribunal mais transparente

da região Nordeste foi TCE/PI, que apresentou grau apenas moderado de transparência, teve

os  seguintes  descritores  como  principais  responsáveis  pela  performance:  na  dimensão

conteúdo informacional (72%), o tribunal obteve o melhor desempenho, com destaque para os

descritores  1.1  –  peças  orçamentárias  (26%),  1.2  –  classificação  orçamentária  (17%),;

usabilidade (10%), destacou-se com melhor desempenho entre os descritores o 2.1.1 - acesso

(4%) e 2.3.2 - solicitações (6%); e na dimensão disponibilização de dados (18%), o destaque

ficou por conta do descritor 3.2 – série histórica (27%).

Por sua vez, a análise do Tribunal menos transparente da região, o TCE/AL, no

Quadro 68, com grau de transparência muito baixo, revelou os seguintes descritores como

principais responsáveis pela baixa performance: na dimensão conteúdo informacional (93%),

o  tribunal  obteve  o  seu  pior  desempenho,  com destaque  para  os  descritores  1.1  –  peças

orçamentárias (11%), 1.2 – classificação orçamentária (11%), 1.3 – despesas (11%), 1.4 -

benefícios (11%), 1.5 – resultado de inspeções,  auditorias,  prestação e tomadas de contas

(11%), 1.6 – processo de contratação (7%), 1.7 - receita (11%), 1.9 – acompanhamento de

obras (11%), 1.10 – força de trabalho (9%); na dimensão usabilidade (7%), destacou - se com

o desempenho o descritor 2.1.2 - perguntas (3%) e 2.2.2 – autenticidade das informações

(4%); e na dimensão disponibilização de dados (12%), com o destaque para o descritor 3.1 -

atualização (12%).
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Os resultados encontrados demonstram além do grau de transparência, o grau de

comprometimento menor ou maior de cada gestão dos Tribunais de Contas  pesquisados, no

que se refere a Transparência dos atos de gestão, bem como representam o atendimento ou

não as normais que exigem a transparência na guarda e aplicação de bens e recursos públicos.

4.3 Análise dos Tribunais de Contas da Região Centro-Oeste

A região Centro-Oeste é constituída por 3 estados e 1 Distrito Federal (Distrito

Federal,  Goiás,  Mato  Grosso  e  Mato  Grosso  do  Sul).  Foram  avaliadas  as  informações

disponibilizadas nos portais de eletrônicos dos 5 Tribunais de Contas da região.

A Tabela 4 traz a distribuição de frequência das notas ponderadas dos Tribunais de

Contas dos estados e dos municípios da região Centro-Oeste, consoante as 10 classes e o grau

de transparência considerado no estudo.

Tabela 4 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da região Centro-Oeste

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A Tabela 4 mostrou que as notas ponderadas dos Tribunais de Contas  dos estados

e dos municípios da região Centro-Oeste se concentraram na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe, onde

figurou um tribunal em cada uma das classes destacadas, sendo dois com ‘muito baixo’ grau

de transparência eletrônica, dois tribunais com ‘baixo’ grau e apenas um tribunal com grau

‘moderado’ de transparência, o que puxou a média desta região para baixo, de modo que esta

região  ficou  com média  de  -0,1  pontos  negativos,  o  que  fez  com que  esta  região  fosse

classificada com grau médio ‘muito baixo’ de transparência eletrônica.

Classe
Intervalo de nota ponderada

Qde. TC's Grau de transparência
De Até

1 -50 -30 1
Muito baixo

2 -29 -10 1
3 -9 10 1

Baixo
4 11 30 1
5 31 50 1

Moderado
6 51 70
7 71 90

Alto
8 91 110
9 111 130

Muito alto
10 131 150

Quantidade total de tribunais 5
Média das notas ponderadas -0,1
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O Gráfico 3 mostra o agrupamento das notas ponderadas em dois grupos, que

retratam o grau de transparência eletrônica dos Tribunais de Contas da região Centro-Oeste,

mostrando  a  concentração  das  notas  dos  tribunais  entre  -39,46 pontos  negativos  e  36,00

pontos positivos, confirmando o grau ‘muito baixo’ de transparência eletrônica da região

Gráfico 3 – Dispersão das notas ponderadas dos Tribunais de Contas da Região Centro-Oeste

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

O Quadro 10 apresenta o ranking dos 5 Tribunais de Contas avaliados na região

Centro-Oeste e a média da região.

Quadro 10 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da região Centro-Oeste
Item Tribunal de Contas Nota Ponderada

1 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT 36,00

2 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO 20,63

3 Tribunal de Contas do Estado de Goiás– TCE/GO 5,71

4 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE/MS -23,38

5 Tribunal de Contas do Distrito Federal– TC/DF -39,46

Média de Transparência da Região -0,10

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com o Quadro 10, verificou-se que a maior pontuação atingida entre os

Tribunais de Contas da região foi o TCE/MT, com a nota ponderada de 36,00, e a menor

pontuação, de -39,46, foi do TC/DF. Considerando a média de – 0,10 da região, verificou-se

ainda que dois estados ficaram abaixo da média e apenas três tribunais, acima dela.

O Apêndice C contempla a composição das notas de todos os tribunais da região,

onde  se  pode  verificar  quais  foram os  descritores  que  mais  contribuíram para  o  grau  de



61

transparência de cada tribunal e no demonstrativo da consolidação das notas por descritores

de todos os tribunais, podem ser identificados os descritores que mais contribuíram para a

média da região.

Portanto, analisando o Apêndice C, verificou-se que o tribunal mais transparente

da região Centro-Oeste foi TCE/MT, que apresentou grau apenas moderado de transparência,

teve os seguintes descritores como principais responsáveis pela performance: na dimensão

conteúdo informacional 1.1 – pecas orçamentárias (29%), 1.2.3 – natureza da despesa (7%),

1.4 - beneficiários (29%), 1.7.1 – previsão da receita (14%), 1.7.2 – recebimento de receitas

(14%), 1.8.1 – competências e estrutura (14%), 1.10.2 – quadro de pessoal (5%), 1.10.6 -

diárias (5%) e na dimensão usabilidade (14%) 2.1.2 - perguntas (7%).

Por sua vez, a análise do Tribunal menos transparente da região, o TC/DF, no

Quadro 74, com grau de transparência muito baixo, revelou os seguintes descritores como

principais responsáveis pela baixa performance: na dimensão conteúdo informacional (82%),

o  tribunal  obteve  o  seu  pior  desempenho,  com destaque  para  os  descritores  1.1  –  peças

orçamentárias  (9%),  1.2  classificação  orçamentária  (4%),  1.3  -  despesas  (9%),  1.4  -

beneficiários (9%), 1.5 – resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas

(9%), e 1.9 – acompanhamento de obras (9%), Na dimensão usabilidade (8%), e na dimensão

disponibilização de dados (10%).

Os resultados encontrados demonstram, além do grau de transparência, o grau de

comprometimento menor ou maior de cada gestão dos Tribunais de Contas  pesquisados, no

que se refere a Transparência dos atos de gestão, bem com representam o atendimento ou não

as normais que exigem a transparência na guarda e aplicação de bens e recursos públicos.

4.4 Análise dos Tribunais de Contas da Região Sudeste

A região Sudeste é constituída por 4 estados (Espirito santo, Minas Gerais, Rio de

Janeiro  e  São  Paulo),  foram  avaliadas  as  informações  disponibilizadas  nos  portais  de

eletrônicos dos 6 Tribunais de Contas da região.

A Tabela 5 traz a distribuição de frequência das notas ponderadas dos Tribunais de

Contas dos estados e dos municípios da região sudeste, consoante as 10 classes e o grau de

transparência considerado no estudo.
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Tabela 5 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da região Sudeste

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A Tabela 5 mostrou que as notas ponderadas dos Tribunais de Contas dos estados

e municípios da região sudeste se concentraram na 3ª classe, onde figuraram cinco tribunais,

portanto, as notas de avaliação da transparência eletrônica dos tribunais se concentraram no

intervalo  entre  [-9,10].  Um  desses  tribunais  ficaram  na  6ª  classe,  no  intervalo  de  notas

ponderadas entre [51,70].

No que concerne ao grau de transparência eletrônica, a Tabela 5 mostrou ainda

que, a média aritmética das notas ponderadas de todos os tribunais da região sudeste foi de

6,42 , revelou um baixo grau de transparência eletrônica dos Tribunais de Contas  desta região

e, de forma específica, 5 tribunais, (83,33%), entre os 6 da região sudeste, apresentaram grau

de  transparência  baixo,  apenas  1  Tribunal,  (16,67%)  apresentou  grau  de  transparência

moderada.

O Gráfico 4 mostra  a  dispersão das  notas  ponderadas  que retratam o grau de

transparência eletrônica dos Tribunais de Contas da região sudeste, mostrando a concentração

das  notas  dos  tribunais  entre  4,96  e  -8,88,  confirmando  o  baixo  grau  de  transparência

eletrônica da região.

Classe
Intervalo de nota ponderada

Qde. TC's Grau de transparência
De Até

1 -50 -30
Muito baixo

2 -29 -10
3 -9 10 5

Baixo
4 11 30
5 31 50

Moderado
6 51 70 1
7 71 90

Alto
8 91 110
9 111 130

Muito alto
10 131 150

Quantidade total de tribunais 6
Média das notas ponderadas 6,42
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Gráfico 4 – Dispersão das notas ponderadas dos Tribunais de Contas da Região Sudeste

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

O Quadro 11 apresenta o ranking dos 6 Tribunais de Contas avaliados na região

sudeste e a média da região.

Quadro 11 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da Região Sudeste

Item Tribunal de Contas Nota Ponderada

1 Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TCE/ES 53,71

2 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG 4,96

3 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro– TCM/RJ -1,00

4 Tribunal de Contas do Município de São Paulo– TCM/SP -4,29

5 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ -5,96

6 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo– TCE/SP -8,88

Média de Transparência da Região 6,42

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com o Quadro 11, verificou-se que a maior pontuação atingida entre os

Tribunais de Contas da região foi o TCE/ES, com a nota ponderada de 53,71, e a menor

pontuação, de -8,88, foi do TCE/SP. Considerando a média de 6,42 da região, verificou-se

ainda que 4 tribunais ficaram abaixo da média e apenas 2 tribunais, acima dela.

O Apêndice D contempla a composição das notas de todos os tribunais da região,

onde  se  verifica  quais  foram  os  descritores  que  mais  contribuíram  para  o  grau  de

transparência de cada tribunal, e no demonstrativo da consolidação das notas por descritores
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de todos os tribunais podem ser identificados os descritores que mais contribuíram para a

média da região.

Portanto, analisando o Apêndice D, verificou-se que o tribunal mais transparente

da região Sudeste foi TCE/ES, que apresentou grau apenas moderado de transparência, teve

os  seguintes  descritores  como  principais  responsáveis  pela  performance:  na  dimensão

conteúdo informacional (85%), os melhores resultados entre os descritores foi o 1.1 – peças

orçamentárias  (13%),  1.2  –  classificação  orçamentária  (5%),  1.8  –  perfil  organizacional

(10%),  1.9 – acompanhamento de obras  (20%),  1.10 – força  de trabalho (11%),  %),  e  a

dimensão disponibilização de dados (14%), o destaque ficou por conta do descritor 3.2 – série

histórica (21%).

Por sua vez, a análise do Tribunal menos transparente da região, o TCE/SP, no

Quadro 81, com grau de transparência muito baixo, revelou os seguintes descritores como

principais responsáveis pela baixa performance: na dimensão conteúdo informacional (161%),

a dimensão usabilidade (-19%), e na dimensão disponibilização de dados (-42%), o destaque

ficou por conta do descritor 3.1 - atualização (42%).

Os resultados encontrados demonstram além do grau de transparência, o grau de

comprometimento menor ou maior de cada gestão dos Tribunais de Contas  pesquisados, no

que se refere a Transparência dos atos de gestão, bem com representam o atendimento ou não

às normas que exigem a transparência na guarda e aplicação de bens e recursos públicos.

4.5 Análise dos Tribunais de Contas da Região Sul

A região Sul é constituída por 3 estados (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul).  Foram avaliadas  as  informações  disponibilizadas  nos  portais  de eletrônicos  dos  três

Tribunais de Contas da região.

A Tabela 6 traz a distribuição de frequência das notas ponderadas dos Tribunais de

Contas  dos  estados e  dos  municípios  da região sul,  consoante  as  10 classes  e  o  grau de

transparência considerado no estudo.
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Tabela 6 – Distribuição de frequência das notas dos tribunais da região Sul

Fonte: dados da pesquisa (2018).

A Tabela 6 mostrou que as notas ponderadas dos Tribunais de Contas dos estados

e municípios da região Sul se concentraram na 4ª classe, onde figuraram 2 tribunais, portanto,

as notas de avaliação da transparência eletrônica dos tribunais se concentraram no intervalo

entre [-11,30]. Um dos tribunais ficou na 2ª classe, no intervalo de notas ponderadas entre [-

29,-10].

No que concerne ao grau de transparência eletrônica, a Tabela 5 mostrou ainda

que, a média aritmética das notas ponderadas de todos os tribunais da região Sul foi de 11,97,

revelou um baixo grau de transparência eletrônica dos Tribunais de Contas  desta região e, de

forma  específica,  dois  tribunais,  dentre  os  três  da  região  Sul,  apresentaram  grau  de

transparência ‘baixo’ e, apenas um Tribunal apresentou grau de transparência ‘muito baixo’.

O Gráfico 5 mostra  a  dispersão das  notas  ponderadas  que retratam o grau de

transparência eletrônica dos Tribunais de Contas da região sudeste, mostrando a concentração

das  notas  dos  tribunais  entre  -1,04 e  21,96,  confirmando o  ‘baixo grau’ de  transparência

eletrônica dos tribunais da região.

Classe
Intervalo de nota ponderada

Qde. TC's Grau de transparência
De Até

1 -50 -30
Muito baixo

2 -29 -10 1
3 -9 10

Baixo
4 11 30 2
5 31 50

Moderado
6 51 70
7 71 90

Alto
8 91 110
9 111 130

Muito alto
10 131 150

Quantidade total de tribunais 3
Média das notas ponderadas 11,97
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Gráfico 5 – Dispersão das notas ponderadas dos Tribunais de Contas da região Sul
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Fonte: Dados da pesquisa (2018).

O Quadro 12 apresenta o ranking dos 3 Tribunais de Contas avaliados na região

Sul e a média da região.

Quadro 12 – Avaliação da transparência dos Tribunais de Contas da região Sul
Item Tribunal de Contas Nota Ponderada

1 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS 21,96

2 Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR 15,00

3 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC -1,04

Média de Transparência da Região 11,97

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com o Quadro 12, verificou-se que a maior pontuação atingida entre os

Tribunais de Contas da região foi o TCE/RS, com a nota ponderada de 21,96, e a menor

pontuação, de -1,04, foi do TCE/SC. Considerando a média de 11,97 da região, verificou-se

ainda que um tribunal ficou abaixo da média e apenas dois tribunais, acima dela.

O Apêndice E contempla a composição das notas de todos os tribunais da região,

onde  se  pode  verificar  quais  foram os  descritores  que  mais  contribuíram para  o  grau  de

transparência de cada tribunal e no demonstrativo da consolidação das notas por descritores
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de todos os tribunais, podem ser identificados os descritores que mais contribuíram para a

média da região.

Portanto, analisando o Apêndice E, verificou-se que o tribunal mais transparente

da  região  sul  foi  TCE/RS,  que  apresentou  grau  apenas  baixo  de  transparência,  teve  os

seguintes descritores como principais responsáveis pela performance: na dimensão conteúdo

informacional (68%), com destaque para descritor 1.2 – classificação orçamentária (24%), na

dimensão  usabilidade  (-2%),  o  destaque  ficou  com  o  descrito  2.1.2  –  perguntas  (4%)  ,

disponibilização  de  dados  (34%),  o  descrito  com  melhor  desempenho  foi  o  3.2  –  sério

histórica (51%).

Por sua vez, a análise do Tribunal menos transparente da região, o TCE/SC, no

Quadro 85, com grau de transparência muito baixo, revelou os seguintes descritores como

principais  responsáveis  pela  baixa  performance:  na  dimensão  conteúdo  informacional

(1260%), destaque para os descritores 1.3 – despesas (-448%) e 1.10 – força de trabalho (-

392%), a dimensão usabilidade (-440%), com destaque para o descritor 2.3.2 – solicitações (-

240%) e na dimensão disponibilização de  dados (-720%),  o  destaque ficou por  conta do

descritor 3.2 ( -1080%).

Os resultados encontrados demonstram, além do grau de transparência, o grau de

comprometimento menor ou maior de cada gestão dos Tribunais de Contas pesquisados, no

que se refere à Transparência dos atos de gestão, bem como representam o atendimento ou

não às normas que exigem a transparência na guarda e aplicação de bens e recursos públicos.

4.6 Ranking nacional de transparência dos Tribunais de Contas e das Regiões

.O Brasil é constituído por 27 estados e um Distrito Federal. Foram avaliadas as

informações disponibilizadas nos portais de eletrônicos dos 32 tribunais contas.

.A Tabela 7 traz a distribuição de frequência das notas ponderadas dos Tribunais

de  Contas  dos  estados  e  dos  municípios  do  Brasil,  consoante  as  10  classes  e  o  grau  de

transparência considerado no estudo.
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Tabela 7 – Distribuição de frequência das notas dos Tribunais de Contas do Brasil

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A Tabela  7  mostrou  que  as  notas  ponderadas  de  13  Tribunais  de  Contas  dos

estados e municípios do Brasil se concentraram na 3ª classe. Da mesma forma, 6 Tribunais de

Contas estão agrupados na 2ª classe, 5 na 4ª classe e 4 na 5ª classe.

No que concerne ao grau de transparência eletrônica, a Tabela 7 mostrou, ainda,

que a média aritmética das notas ponderadas dos tribunais do Brasil foi de 6,64. O resultado

revela um baixo grau de transparência eletrônica dos Tribunais de Contas do Brasil.

O Gráfico 6 mostra  a  dispersão das  notas  ponderadas  que retratam o grau de

transparência eletrônica dos Tribunais de Contas do Brasil,  mostrando a concentração das

notas dos tribunais entre - 39,46 e 58,13. O resultado confirma o baixo grau de transparência

eletrônica dos Tribunais de Contas do Brasil.

Classe
Intervalo de nota ponderada

Qde. TC's Grau de transparência
De Até

1 -50 -30 2
Muito baixo

2 -29 -10 6
3 -9 10 13

Baixo
4 11 30 5
5 31 50 4

Moderado
6 51 70 2
7 71 90

Alto
8 91 110
9 111 130

Muito alto
10 131 150

Quantidade total de tribunais 32
Média das notas ponderadas 6,64
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Gráfico 6 – Dispersão das notas ponderadas dos Tribunais de Contas do Brasil

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

O Quadro 13 apresenta o ranking da média de transparência do Brasil por região.

Quadro 13 – Ranking de transparência eletrônica das regiões
Classificação Região Média da Transparência

1º Sul 11,97

2º Norte 9,63

3º Sudeste 6,42

4º Nordeste 6,14

5º Centro-Oeste -0,10

Fonte: Dados da pesquisa.

O melhor resultado da média de transparência foi da região Sul com 11,97, que,

ainda assim, ficou com um baixo grau de transparência eletrônica, a exemplo também das

médias  das  regiões  Norte,  Sudeste  e  Nordeste,  em  segundo,  terceiro  e  quarto  lugar,

respectivamente. A região com a pior média transparência foi a Centro-Oeste, com média de -

0,10, foi a única região com grau médio muito baixo. O Quadro 13 demonstra que nenhuma

região alcançou o grau de transparência eletrônica sequer moderado.

Após a avaliação dos 32 tribunais, quanto à disponibilidade das informações em

seus portais  eletrônicos,  o  Quadro 14 traz  o  ranking  nacional  de transparência  eletrônica
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destas cortes de contas, entretanto, cabe observar que nenhum tribunal teve grau alto ou muito

alto de transparência.

Quadro 14 – Ranking nacional de transparência eletrônica dos Tribunais de Contas

Rank Tribunais de Contas Região
Nota

Ponderada
Grau de
Transp.

1 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA N 58,13 Moderado
2 Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TCE/ES SE 53,71 Moderado
3 Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI NE 41,13 Moderado
4 Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB NE 38,42 Moderado
5 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT CO 36,00 Moderado
6 Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE NE 35,04 Moderado
7 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS S 21,96 Baixo
8 Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO N 21,92 Baixo
9 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO CO 20,63 Baixo
10 Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR S 15,00 Baixo
11 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP N 10,00 Baixo
12 Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA N 6,96 Baixo
13 Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE/BA NE 6,92 Baixo
14 Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO CO 5,71 Baixo
15 Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco – TCE/PE NE 5,29 Baixo
16 Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC N 5,13 Baixo
17 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG SE 4,96 Baixo
18 Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO N 4,92 Baixo
19 Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA NE 0,71 Baixo
20 Tribunal de Contas do Municípios do Rio de Janeiro – TCM/RJ SE -1,00 Baixo
21 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC Sul -1,04 Baixo
22 Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCM/SP SE -4,29 Baixo
23 Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro – TCE/RJ SE -5,96 Baixo
24 Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR N -7,63 Baixo
25 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP SE -8,88 Muito baixo
26 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN NE -9,96 Muito baixo
27 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA NE -10,21 Muito baixo
28 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE NE -14,46 Muito baixo
29 Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM N -22,38 Muito baixo
30 Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul – TCE/MS CO -23,38 Muito baixo
31 Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE/AL NE -31,50 Muito baixo
32 Tribunal de Contas do Distrito Federal – TC/DF CO -39,46 Muito baixo

Média de transparência eletrônica nacional - 6,64
Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com o Quadro 14,  os  cinco Tribunais  de Contas  com os  melhores

resultados de transparência eletrônica foram os TCM/PA, TCE/ES, TCE/PI, TCE/PB e TCE/

MT, apresentados em ordem decrescente, segundo a sua nota ponderada obtida.

Cabe ressaltar que a Região Sul foi a que apresentou a média mais alta, entretanto,

nenhum dentre os cinco melhores é da Região Sul e a Região Nordeste ficou em penúltimo

lugar  no  ranking das  regiões,  entretanto,  tem  dois  tribunais  desta  região  entre  os  cinco

melhores em transparência, conforme mostrado no Quadro 13, combinado com o Quadro 14.
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O  resultado  demonstra  que  os  cinco  Tribunais  de  Contas  melhores  avaliados

apresentaram em seus portais eletrônicos o mínimo exigido de informações especificadas nos

34 descritores, entretanto, não alcançaram o grau de transparência alto nem muito elevado,

ficando todos cinco apenas com grau moderado de transparência eletrônica.

Os cinco tribunais com piores resultados de avaliação da transparência eletrônica

foram: TCE/SE, TCE/AM, TCE/MS, TCE/AL e TC/DF. Para nenhum destes tribunais foi

localizado o mínimo exigido pela LRF e LAI inerente às informações especificadas nos 34

descritores, em seus portais eletrônicos.

No conjunto dos 32 Tribunais de Contas avaliados apresentados no Quadro 14, a

média de transparência dos tribunais do Brasil ficou em 6,64, retratando um baixo grau de

transparência em seus portais eletrônicos.

A partir do Quadro 14, foi construída a Tabela 8, a qual mostra os 32 tribunais,

objeto deste estudo, de acordo com os graus de transparência e por região.

Tabela 8 – Classificação dos tribunais por grau de transparência eletrônica e por região

Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 8 permitiu identificar que, apesar de ter tido a média mais alta, dentre as

regiões,  a  Região  Sul  não teve nenhum tribunal  com transparência moderada e  a  Região

Nordeste foi a região que apresentou o maior número de tribunais com grau de transparência

‘moderado’, mas também foi a região que apresentou o maior número de tribunais com grau

de transparência ‘muito baixo’.
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5 CONCLUSÃO

O objetivo geral do trabalho foi alcançado por meio da utilização do modelo de

Nunes  (2013)  para  a  avaliação  da  transparência  dos  portais  eletrônicos  de  todos  os  32

Tribunais de Contas dos estados e dos municípios. Consoante o respectivo modelo, foram

atribuídas notas, uma dentre as seguintes:-50, 0, 50, 100 e 150 pontos, para 34 descritores,

com pesos específicos para a obtenção da nota ponderada, que poderia estar compreendida no

intervalo fechado de [50;150]. A nota ponderada dos 32 tribunais serviu como base para a

classificação  do  grau  de  transparência  que  foi  graduado  em cinco  níveis:  ‘muito  baixo’,

‘baixo’, ‘moderado’, ‘alto’ e ‘muito alto, além de ter permitido ainda apresentar o  ranking

nacional de transparência eletrônica dos tribunais,  bem como o  ranking das regiões e por

região.

A média geral da pontuação dos 32 tribunais foi de 6,64 pontos, o que revelou um

baixo grau médio de transparência eletrônica dos tribunais. O Tribunal mais transparente foi o

Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  do  Estado  do  Pará  –  TCM/PA,  com  58,13  pontos,

portanto,  com  ‘moderado’ grau  de  transparência  e  o  tribunal  menos  transparente,  foi  o

Tribunal de Contas do Distrito Federal – TC/DF, com -39,46 pontos, mostrando ‘muito baixo’

grau de transparência deste tribunal.

No  ranking das  regiões,  em primeiro  lugar,  foi  a  região  Sul,  com  média  de

transparência de 11,97 pontos, seguida da região Norte, com média de 9,63 pontos, ambas

acima da média nacional de 6,64 pontos, entretanto, com ‘baixo’ grau de transparência. Em

terceiro e quarto lugar, as regiões, Sudeste e Nordeste, com médias de 6,42 e 6,14 pontos,

respectivamente, e ambas também apresentaram ‘baixo grau’ de transparência e, em quinto e

último lugar, a região Centro-Oeste, com média de -0,10 pontos, o que revelou um grau de

transparência eletrônica ‘muito baixo’ dos tribunais desta região.

Dentre os 32 tribunais, apenas os 13 primeiros no ranking nacional ficaram acima

da média e os 19 restantes, ficaram abaixo da média nacional. Os cinco tribunais mais bem

rankeados  no  ranking nacional foram, em ordem decrescente: TCM/PA, TCE/ES, TCE/PI,

TCE/PB e TCE/MT. Portanto,  dentre  os cinco melhores,  um foi da região Norte;  um, da

região Sudeste; dois, da região Nordeste e um, da região Centro-Oeste. Chamou atenção o

fato de que não figurou entre os cinco melhores, nenhum tribunal da região Sul, mesmo tendo

sido ela a região com média mais elevada, no ranking de transparência eletrônica das regiões.

Dentre os cinco piores tribunais em transparência eletrônica, figuraram, em ordem

decrescente de pontuação: TC/DF, TCE/AL, TCE/MS, TCE/AM e TCE/SE, todos com ‘muito
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baixo’ grau  de  transparência  eletrônica,  por  não  terem  sido  localizados  em  seus  portais

eletrônicos o mínimo exigido pela LRF e pela LAI, dentro do período avaliado, contrariando

o art. 5º da LAI. Também chamou atenção que, dentre os cinco tribunais menos transparentes,

as Regiões Centro-Oeste e Nordeste tenham tido dois tribunais cada uma e a região Norte, um

tribunal.  Isto  explica o fato de as regiões Nordeste e  Centro-Oeste terem ficado nos dois

últimos lugares no ranking de transparência das médias das regiões.

Já  nos  resultados  verificados  por  descritor,  na  avaliação  da  transparência  dos

Tribunais  de  Contas,  os  que  alcançaram  as  melhores  médias  na  dimensão  Conteúdo

Informacional foram os descritores  1.2.3 – natureza de despesa (31,25),  1.3.1 – empenho

(20,31),  1.8.1 – competências e estrutura (35,94),  1.10.1 – remuneração (46,88),  1.10.2 –

quadro de pessoal (28,13), 1.10.6 – diárias (29,69) e as piores médias foram nos descritores

1.7.1 – previsão da receita  (-28,57),  1.9 – acompanhamento de obras  (-29,69)  e  1.10.4 –

situação dos cargos (-21,67), na dimensão Usabilidade as médias que se destacaram foram os

descritores 2.1.1 - acesso (31,25) e 2.3.2 – solicitações (21,88) e o descritor que apresentou a

pior média foi 2.2.2 – autenticidade das informações (-43,75), na dimensão Disponibilização

de Dados a melhor média foi no descritor 3.2 – série histórica (95,31) e a pior média foi no

descritor  3.1  –  atualização  (-46,88).  Neste  panorama,  as  médias  alcançadas  por  descritor

revelam que os Tribunais de Contas precisam avançar para melhorarem a observância da LRF

e da LAI, no que refere à transparência eletrônica.

Outrossim,  o  resultado  alcançado  pela  pesquisa  pode  contribuir  para  a

identificação  dos  pontos  relativos  às  informações  que  devem  ser  aperfeiçoadas  para  se

conseguir  o  grau  de  transparência  exigido  pela  LRF  e  LAI.  O  aprimoramento  destas

informações  contribuirá  com a  promoção  do  controle  social  ao  cidadão  que,  por  direito,

merece ter a sua disposição as informações inerentes aos atos de gestão dos administradores

públicos.

Portanto, por todo o exposto, conclui-se que ainda há um longo caminho a ser

perseguido  pelos  gestores  dos  Tribunais  de  Contas  para  o  alcance  de  uma  efetiva

transparência eletrônica, porém, os primeiros passos já foram dados. Como encaminhamentos,

sugere-se que sejam adotadas ações destinadas a semear cultura de transparência no âmbito

dos Tribunais de Contas, de maneira que a LRF e a LAI sejam minimamente atendidas no que

concerne à transparência eletrônica de seus portais. Cabe salientar que a governança requer a

cultura de transparência de modo que a evidenciação promova níveis de disclosure além dos

exigidos, pois, em assim sendo, os tribunais estarão contribuindo de forma efetiva para o

exercício do controle social.
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Os resultados do trabalho limitam-se aos parâmetros contemplados no modelo de

Nunes (2013) também aplicados neste trabalho. Além disso, a ausência de padronização de

um  local  específico  ou  de  um  formato  das  informações  disponibilizadas  nos  portais

eletrônicos de cada um dos tribunais requereu no mínimo dois acessos a cada um dos portais,

no período de coleta dos dados, pois, as informações estavam muito dispersas pelos sites, de

forma  que  essa  realidade  foi  considerada  um limitador,  que  pode  ter  tido  influência  no

resultado do estudo. Em todo caso, vale lembrar que é dever do Estado garantir o direito de

acesso à informação, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e

em linguagem de fácil compreensão, em conformidade com o dispositivo do art. 5º, da LAI.

Como sugestão de pesquisas futuras, propõe-se replicar esta pesquisa aos mesmos

tribunais no futuro a fim de proporcionar uma análise longitudinal da transparência eletrônica

dos Tribunais de Contas ou até mesmo replicá-la ao Tribunal de Contas da União, com fins de

comparar o grau de transparência eletrônica dele com o grau de transparência dos Tribunais

de Contas dos estados e dos municípios.
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ANEXO A – MODELOS DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE

TRANSPARÊNCIA, POR DESCRITOR.

Quadro 15 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.1-Peças orçamentárias
Descritor 1.1 – Peças orçamentárias

Níveis de
Informação

Referência para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE Divulgar  o  Plano  Plurianual,  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e seus anexos,

150

N4 BOM Divulgar  o  Plano  Plurianual,  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual.

100

N3 REGULAR Divulgar o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. 50

N2 NEUTRO Divulgar a Lei Orçamentária Anual. 0

N1 INSUFICIENTE
Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  o  Plano
Plurianual e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias e/ou Lei
Orçamentária Anual.

-50

Escala: Verificar a divulgação das peças orçamentárias, conforme exigido pelo art. 48 da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro  16  –  Modelo  de  parâmetros  para  avaliação  do  descritor  1.2.2  -  Funcional
Programática

Descritor 1.2.2 - Funcional Programática

Níveis de
Informação

Referência
para a

classificação
Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Disponibilizar  as  despesas  por  meio  da  Funcional
Programática  e  com possibilidade  de  realizar  consulta  por
período,  funcional  programática,  despesas  por  empenho,
liquidação e pagamento em conjunto ou individualizada.

150

N4 BOM
Disponibilizar  as  despesas  por  meio  da  Funcional
Programática  e  com possibilidade  de  realizar  consulta  por
período,  funcional  programática  em  conjunto  ou
individualizada.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar  as  despesas  por  meio  da  Funcional
Programática  e  com possibilidade  de  realizar  consulta  por
período.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar  as  despesas  por  meio  da  Funcional
Programática.

0

N1
INSUFICIENT

E
Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  as  despesas  por
Funcional Programática.

-50

Escala: Verificar a divulgação das despesas por funcional 136 programática, conforme o art. 7º,
I,c do Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 17 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.2.2 – Programas (Projetos,
Ações e Atividades)

Descritor 1.2.2 – Programas (Projetos, Ações e Atividades)

Níveis de
Informação

Referência para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar as informações para o acompanhamento de
programas, ações, projetos e com possibilidade de realizar
consulta por período, programas, ações, projetos, atividades
despesas  por  empenho,  liquidação  e  pagamento  em
conjunto ou individualizado.

150

N4 BOM
Disponibilizar as informações para o acompanhamento de
programas,  ações,  projetos,  com possibilidade de realizar
consulta por período, programas, ações, projetos, atividades
de forma individualizada ou em conjunto.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar as informações para o acompanhamento de
programas,  ações,  projetos,  atividades,  com possibilidade
de realizar consulta por período.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar as informações para o acompanhamento de
programas, ações, projetos e atividades.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência  ou impossibilidade  de  localizar  as  informações
para o acompanhamento de  programas,  ações,  projetos  e
atividades

-50

Escala: Verificar a divulgação das despesas por programa, conforme o art. 8º, § 1º, V da LAI.
Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 18 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.2.3 – Natureza da Despesa
Descritor 1.2.3 – Natureza da Despesa

Níveis de
Informaç

ão

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Disponibilizar as despesas por meio da natureza da despesa
e  com  possibilidade  de  realizar  consulta  por  período,
natureza  da  despesa,  despesas  por  empenho,  liquidação  e
pagamento em conjunto ou individualizado.

150

N4 BOM
Disponibilizar as despesas por meio da natureza da despesa
e com possibilidade de realizar consulta por período e pela
natureza  da  despesa  de  forma  individualizada  ou  em
conjunto.

100

N3 REGULAR Disponibilizar as despesas por meio da natureza da despesa
e com possibilidade de realizar consulta por período.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar as despesas por meio da natureza da despesa. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  as  despesas  por
natureza da despesa.

-50

Escala: Verificar a divulgação das despesas por natureza da despesa, conforme o art. 7º, I, do
Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 19 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.2.4 – Fonte de recursos
Descritor 1.2.4 – Fonte de recursos

Níveis de
Informaç

ão

Referência para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Disponibilizar  as  despesas  por  fonte  de  recursos  e  com
possibilidade  de  realizar  consulta  por  período,  fonte  de
recursos, despesas por empenho, liquidação e pagamento em
conjunto ou individualizada.

150

N4 BOM
Disponibilizar  as  despesas  por  fonte  de  recursos  e  com
possibilidade de realizar consulta por período e pesquisar a
fonte de recursos de forma individualizada ou em conjunto.

100

N3 REGULAR Disponibilizar  as  despesas  por  fonte  de  recursos  e  com
possibilidade de realizar consulta por período.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar as despesas por fonte de recursos. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  as  despesas  por
fonte de recursos.

-50

Verificar a divulgação das despesas por fonte de recursos, conforme o art. 7º, I, c do Decreto nº
7.185, de 27 de maio de 2010.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 20 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.3.1 – Empenho
Descritor 1.3.1 – Empenho

Níveis de
Informaç

ão

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar,  de  forma  total  e  individualizada,  valor  do
empenho,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução,  classificação  orçamentária,  período,  credor,
objeto, o histórico com linguagem clara e contemplando: de
forma discriminada a sua destinação final, possibilidade de
identificar  os  valores  relativos  a  valores  empenhados,
processados e não processados, pagos e restos a pagar.

150

N4 BOM

Disponibilizar,  de  forma  total  e  individualizada,  valor  do
empenho,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução, classificação orçamentária, período, credor, objeto
e  histórico  com  linguagem  clara  e  contemplando:  a  sua
destinação final.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar,  de  forma  total  e  individualizada,  valor  do
empenho,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução,  número  da  nota  de  empenho,  classificação
orçamentária, período, credor.

50

N2 NEUTRO
Disponibilizar,  de  forma  total  e  individualizada,  valor  do
empenho,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução, quando for o caso.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  o  valor  de
empenho,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução, quando for o caso.

-50

Escala:  Verificar a divulgação de empenho, conforme o art.7º,  I  a,  b do Decreto Federal  nº
7.185, de 27 de maio de 2010 c/c art. 48-a, I da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c art. 8º, III da
Lei nº12.527, de 18 de novembro de 2011.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 21 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.3.2 – Liquidação
Descritor 1.3.2 – Liquidação

Níveis de
Informaç

ão

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar,  de  forma  total  e  individualizada,  valor  da
liquidação,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução, quando for o caso; permitir consulta por órgão,
classificação  orçamentária,  período,  credor,  objeto,  e  o
histórico  com linguagem clara  e  contemplando:  de  forma
discriminada, os dados sobre a nota fiscal, fatura, ou seja, o
documento que dá subsídio para a liquidação, possibilidade
de identificar se corresponde a crédito orçamentário ou se
relativo a restos a pagar.

150

N4 BOM

Disponibilizar,  de  forma  total  e  individualizada,  valor  da
Liquidação,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução, quando for o caso; permitir consulta por órgão,
classificação  orçamentária,  período,  credor,  objeto,  e  o
histórico  com linguagem clara  e  contemplando:  de  forma
discriminada, os dados sobre a nota fiscal, fatura, ou seja, o
documento que dá subsídio para a liquidação.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar,  de  forma  total  e  individualizada,  valor  da
Liquidação,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução, quando for o caso; permitir consulta por órgão,
classificação orçamentária, período, credor.

50

N2 NEUTRO
Disponibilizar, de forma total e individualizada, liquidação e
o número do correspondente processo de execução, quando
for o caso.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência ou impossibilidade de localizar os dados sobre a
liquidação  e  o  número  correspondente  ao  processo  de
execução, quando for o caso.

-50

Escala: Verificar a divulgação da liquidação, conforme o art.7º, I a, b, do Decreto Federal nº
7.185, de 27 de maio de 2010 c/c art. 48-a, I da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c art. 8º, III da
Lei nº12.527, de 18 de novembro de 2011.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 22 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.3.3 - Pagamentos
 Descritor 1.3.3 – Pagamentos

Níveis de
Informaç

ão

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar,  de forma total  e  individualizada,  valor  do
pagamento,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução,  quando  for  o  caso;  classificação  orçamentária,
período, credor, além de apresentar os dados bancário e os
números  correspondentes  a  ordem  bancária  e  a
identificação de pagamentos relativos crédito orçamentário
ou de restos a pagar.

150

N4 BOM

Disponibilizar,  de forma total  e  individualizada,  valor  do
pagamento,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução,  quando  for  o  caso;  classificação  orçamentária,
período,  credor,  os  dados  bancários  e  os  números
correspondentes a ordem bancária.

100

N3 REGULAR Disponibilizar,  de  forma total  e  individualizada,  valor  da
Liquidação,  o  número  do  correspondente  processo  de

50
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execução,  quando  for  o  caso;  classificação  orçamentária,
período,  credor.  Disponibilizar,  de  forma  total  e
individualizada,  valor  do  pagamento,  o  número  do
correspondente processo de execução, quando for o caso;
classificação orçamentária, período, credor.

N2 NEUTRO
Disponibilizar,  de forma total  e  individualizada,  valor  do
pagamento,  o  número  do  correspondente  processo  de
execução, quando for o caso.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  o  valor  do
pagamento  e  o  número  do  correspondente  processo  de
execução, quando for o caso.

-50

Escala: Verificar a divulgação do pagamento, conforme o art.7º, I a, b do Decreto Federal nº
7.185, de 27 de maio de 2010 c/c art. 48-a, I da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c art. 8º, III da
Lei nº12.527, de 18 de novembro de 2011.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadros 23 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.4 – Beneficiários
Descritor 1.4 – Beneficiários

Níveis de
Informaç

ão

Referência para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Informar o nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento,  inclusive  nos  desembolsos  de  operações
independentes da execução orçamentária, poder consultar um
único  fornecedor  ou  diversos,  pesquisar  pelo  nome  e/ou
CNPJ,  disponibilizar  despesa  com  fornecedor  por  ordem
decrescente referente ao valor empenhado, liquidado e pago.

150

N4 BOM

Informar o nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento,  inclusive  nos  desembolsos  de  operações
independentes da execução orçamentária, poder consultar um
único  fornecedor  ou  diversos,  possibilitar  a  pesquisa  pelo
nome e/ou CNPJ.

100

N3 REGULAR
Informar o nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento,  inclusive  nos  desembolsos  de  operações
independentes da execução orçamentária.

50

N2 NEUTRO Informar o nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência ou impossibilidade de localizar o nome da pessoa
física ou jurídica  beneficiária  do pagamento,  inclusive  nos
desembolsos  de  operações  independentes  da  execução
orçamentária.

-50

Escala: Verificar a divulgação da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, conforme
o art. 7º, I,d do Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 24 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.5 – Bem ou serviço prestado
Descritor 1.5 – Bem ou serviço prestado

Níveis de
Informaç

ão

Referência para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Informar o bem fornecido ou serviço prestado, disponibilizar
consulta  por  período e  pelo  objeto,  ademais  apresentar  os
dados do empenho correspondente.

150

N4 BOM Informar o bem fornecido ou serviço prestado, disponibilizar
consulta por período e pelo objeto.

100

N3 REGULAR Informar o bem fornecido ou serviço prestado, disponibilizar
consulta por período.

50

N2 NEUTRO Informar o bem fornecido ou serviço prestado 0

N1 INSUFICIENTE Ausência ou impossibilidade de localizar a informação sobre
o bem fornecido ou serviço prestado.

-50

Escala: Verificar informação sobre o bem ou serviço prestado, quando for o caso, conforme o
art. 7º, I, F Decreto nº 7.185 e art. 48-A, I LRF.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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 Quadro  25  –  Modelo  de  parâmetros  para  avaliação  do  descritor  1.6.1  -  Procedimento
Licitatório

Descritor 1.6.1 - Procedimento Licitatório

Níveis de
Informaç

ão

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Informar o procedimento licitatório realizado, bem como à
sua  dispensa  ou  inexigibilidade,  os  editais,  resultados,
contratos e o número do correspondente, o período que foi
realizada  a  licitação,  informações  sobre  os  licitantes,
inclusive os valores das propostas.

150

N4 BOMBOM
Informar o procedimento licitatório realizado, bem como à
sua  dispensa  ou  inexigibilidade,  os  editais,  resultados,
contratos e o número do correspondente, o período que foi
realizada a licitação e informações sobre os licitantes.

100

N3 REGULAR
Informar o procedimento licitatório realizado, bem como à
sua  dispensa  ou  inexigibilidade,  os  editais,  resultados,
contratos e o número do correspondente, o período que foi
realizada a licitação.

50

N2 NEUTRO
Informar o procedimento licitatório realizado, bem como à
sua  dispensa  ou  inexigibilidade,  os  editais,  resultados,
contratos e o número do correspondente.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  o  procedimento
licitatório  realizado,  bem  como  à  sua  dispensa  ou
inexigibilidade,  quando  for  o  caso  com  o  número  do
correspondente processo.

-50

Escala: Divulgar o procedimento licitatório realizado, conforme o art. 7º, I do Decreto Federal
nº 7.185/2010 c/c art.48-A, I da LRF e art. 8º, §1º, IV.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 26 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.6.2 - Editais e Resultados
Descritor 1.6.2 - Editais e Resultados

Níveis de
Informaç

ão

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar  os  editais,  resultados  das  licitações,  a
situação  que  se  encontra  o  edital  (Ex.:  publicado,  em
andamento,  concluído);  o  meio  de  divulgação  que  foi
utilizado  para  publicar,  a  possibilidade  de  realizar
consulta por meio do nº do edital, natureza (Ex.: compra,
obra,  serviço,  alienação),  modalidade  de  licitação  e
objeto.

150

N4 BOM
Disponibilizar  os  editais,  resultados  das  licitações,  a
situação  que  se  encontra  o  edital  (Ex.:  publicado,  em
andamento, concluído) e o meio de divulgação que foi
utilizado para publicar.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar  os  editais,  resultados  das  licitações,  a
situação  que  se  encontra  o  edital  (Ex.:  publicado,  em
andamento, concluído).

50

N2 NEUTRO Disponibilizar os editais e resultados das licitações. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  os  editais  e
resultados das licitações.

-50

Escala: Divulgar as informações sobre os editais e resultados, conforme o art.8º, §1º, IV da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 27 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.6.3 – Contratos
Descritor 1.6.3 – Contratos

Níveis de
Informaç

ão

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar informações sobre os contratos celebrados
e  seus  aditivos,  com  possibilidade  de  visualizar  os
respectivos  documentos,  consultar  os  contratos  pelos
valores maiores e menores, nº do contrato, natureza (Ex.:
compra, obra, serviço, alienação), modalidade de licitação,
objeto, vigência.

150

N4 BOM
Disponibilizar informações sobre os contratos celebrados
e  seus  aditivos,  com  possibilidade  de  visualizar  os
respectivos  documentos,  além de  consultar  os  contratos
pelos valores maiores e menores.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar informações sobre os contratos celebrados
e  seus  aditivos,  com  possibilidade  de  visualizar  os
respectivos documentos.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar informações sobre os contratos celebrados. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência ou impossibilidade de localizar as informações
sobre os contratos celebrados.

-50

Escala: Divulgar informações sobre os contratos celebrados, conforme o art.8º, §1º, IV da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 28 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.6.4 – Convênios
Descritor 1.6.4 – Convênios

Níveis de
Informaç

ão

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar informações sobre os convênios celebrados e
seus  aditivos,  com  possibilidade  de  visualizar  os
respectivos  documentos,  além  de  consultar  os  convênios
pelos valores maiores e menores, nº do contrato, natureza
(Ex.:  compra,  obra,  serviço,  alienação),  modalidade  de
licitação, objeto, vigência.

150

N4 BOM
Disponibilizar  informações  sobre  os  convênios  e  seus
aditivos,  com  possibilidade  de  visualizar  os  respectivos
documentos, além de consultar os contratos pelos valores
maiores e menores.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar informações sobre os convênios celebrados e
seus  aditivos,  com  possibilidade  de  visualizar  os
respectivos documentos.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar informações sobre os convênios celebrados. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  as  informações
sobre os convênios celebrados.

-50

Escala: Divulgar informações sobre os convênios
Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 29 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.7.1 - Previsão de Receitas
Descritor 1.7.1 - Previsão de Receitas

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Fornecer os valores referentes a previsão de receitas, com sua
natureza  correspondente,  possibilidade  de  consultar  por
período,  disponibilizar  até  o  último nível  da rubrica  e  sua
finalidade.

150

N4 BOM
Fornecer os valores referentes à previsão de receitas, com sua
natureza  correspondente,  possibilidade  de  consultar  por
período e disponibilizar até o último nível da rubrica.

100

N3 REGULAR
Fornecer os valores referentes à previsão de receitas, com sua
natureza correspondente, com possibilidade de consultar por
período.

50

N2 NEUTRO Fornecer os valores referentes à previsão de receitas, com sua
natureza correspondente.

0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  os  valores
referentes a previsão de receitas.

-50

Escala: Divulgar os valores de todas as receitas pertencentes a unidades, compreendendo no
mínimo a sua natureza, conforme o art. 7º, II, a, do Decreto nº 7.185, de 27/05/2010.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro  30 –  Modelo  de  parâmetros  para  avaliação do descritor  1.7.2  –  Recebimento  de
Receitas

Descritor 1.7.2 – Recebimento de Receitas

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Fornecer  os  valores  referentes  ao  recebimento  da  receita,
com sua natureza correspondente, possibilidade de consultar
por período, disponibilizar até o último nível da rubrica e sua
finalidade.

150

N4 BOM
Fornecer os valores referentes à previsão de receitas, com sua
natureza  correspondente,  possibilidade  de  consultar  por
período e disponibilizar até o último nível da rubrica.

100

N3 REGULAR
Fornecer  os  valores  referentes  ao  recebimento  de  todas  as
receitas, com sua natureza correspondente, possibilidade de
consultar por período.

50

N2 NEUTRO Fornecer  os  valores  referentes  ao  recebimento  de  todas  as
receitas.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  os  valores
referentes ao recebimento de todas as receitas das unidades
gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

-50

Escala: Divulgar a arrecadação da receita, conforme o art. 7º, II,  c do Decreto nº 7.185, de
27/05/2010 c/c art. 48-A, II da LRF.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).



88

Quadro  31  –  Modelo  de  parâmetros  para  avaliação  do  descritor  1.8.1  -  Competências  e
estrutura

Descritor 1.8.1 - Competências e estrutura

Níveis de
Informaç

ão

Referência para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Divulgar  o  registro  das  competências  e  estrutura
organizacional das unidades pertencentes ao órgão, por meio
do organograma e apresentar os responsáveis de cada unidade,
com o respectivo e-mail.

150

N4 BOM
Divulgar  o  registro  das  competências  e  estrutura
organizacional das unidades pertencentes ao órgão, por meio
do organograma, apresentar os responsáveis de cada unidade.

100

N3 REGULAR
Divulgar  o  registro  das  competências  e  estrutura
organizacional das unidades pertencentes ao órgão, por meio
do organograma.

50

N2 NEUTRO Divulgar  o  registro  das  competências  e  estrutura
organizacional das unidades pertencentes ao órgão.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  o  registro  das
competências  e  estrutura  organizacional  das  unidades
pertencentes ao órgão.

-50

Escala: Divulgar o registro das competências e estrutura organizacional, conforme o art. 8º, § 1º,
I da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 32 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor  1.8.2 -  Informações para
contato
 Descritor 1.8.2 - Informações para contato

Níveis de
Informaç

ão

Referência para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Disponibilizar  os  endereços,  telefones  e  e-mails  das
unidades,  bem  como  seus  horários  de  atendimento  ao
público,  possibilidade de consultar  os  referidos dados pelo
nome da unidade e/ou pelo nome do servidor.

150

N4 BOM
Disponibilizar  os  endereços,  telefones  e  e-mails  das
unidades,  bem  como  seus  horários  de  atendimento  ao
público,  possibilidade de consultar  os  referidos dados pelo
nome da unidade.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar  os  endereços,  telefones  e  e-mails  das
unidades,  bem  como  seus  horários  de  atendimento  ao
público.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar  os  endereços  e  telefones das  unidades,  bem
como seus horários de atendimento ao público.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência ou impossibilidade de localizar  a  divulgação dos
endereços e telefones das unidades, bem como seus horários
de atendimento ao público.

-50

Escala: Divulgar os endereços e números de telefones das unidades, bem como seus horários de
atendimento ao público, conforme o art. 8º, § 1º, I da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 33 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.9 – Acompanhamento de
obras

Descritor 1.9 – Acompanhamento de obras

Níveis de
Informaç

ão

Referência para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar informações para o acompanhamento de obras,
como número do edital de licitação, contrato e a descrição do
objeto,  englobando  em que  fase  está  a  obra:  licitação,  em
andamento, parada ou concluída,  inclusive com os períodos
correspondentes, fotos da situação da obra.

150

N4 BOM

Disponibilizar informações para o acompanhamento de obras,
como número do edital de licitação, contrato e a descrição do
objeto,  englobando  em que  fase  está  a  obra:  licitação,  em
andamento, parada ou concluída,  inclusive com os períodos
correspondentes

100

N3 REGULAR
Disponibilizar informações para o acompanhamento de obras,
como número do edital de licitação, contrato e a descrição do
objeto.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar informações para o acompanhamento de obras. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência ou impossibilidade de localizar as informações para
o acompanhamento de obras.

-50

Escala: Verificar informações para o acompanhamento de obras, conforme o art. 8º, § 1º, V da
Lei de Acesso à Informação, conforme art. 8º, § 1º, I da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 34 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.1 – Remuneração
Descritor 1.10.1 – Remuneração

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Disponibilizar  informações  sobre  a  remuneração  dos
servidores, como salário bruto e salário líquido, bem como a
possibilidade de pesquisar  pelo nome do servidor,  situação
(ativo e inativo), período que recebeu.

150

N4 BOM
Disponibilizar  informações  sobre  a  remuneração  dos
servidores, como salário bruto e salário líquido, bem como a
possibilidade de pesquisar  pelo nome do servidor,  situação
(ativo e inativo).

100

N3 REGULAR
Disponibilizar  informações  sobre  a  remuneração  dos
servidores, como salário bruto e salário líquido, bem como a
possibilidade de pesquisar pelo nome do servidor.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar  informações  sobre  a  remuneração  dos
servidores, como salário bruto e salário líquido.

0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  as  informações
sobre remuneração dos servidores.

-50

Escala:  Verificar  informações  sobre  remunerações  dos  servidores,  conforme  o  princípio  da
publicidade administrativa (DECISÃO DO STF)

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 35 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.2 - Quadro de Pessoal
Descritor 1.10.2 - Quadro de Pessoal

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Disponibilizar  a  relação  nominal  dos  servidores,  por
categorias:  ativo,  inativos,  adidos,  cedidos,  estagiários  e
contratados (terceirizados).

150

N4 BOM Disponibilizar  a  relação  nominal  dos  servidores,  por
categorias: ativo, inativos, adidos, cedidos e estagiários.

100

N3 REGULAR Disponibilizar  a  relação  nominal  dos  servidores,  por
categorias: ativo, inativos

50

N2 NEUTRO Disponibilizar a relação nominal dos servidores. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência ou impossibilidade de localizar a relação nominal
dos servidores.

-50

Escala: Verificar a divulgação da relação nominal dos servidores.
Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro  36  –  Modelo  de  parâmetros  para  avaliação  do  descritor  1.10.3  -  Descrição  dos
Servidores

Descritor 1.10.3 - Descrição dos Servidores

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar informações sobre os servidores, como órgão
de lotação, órgão de exercício, data da nomeação, situação
(ativo  ou  inativo),  vínculo  (efetivo,  comissionado,
temporário), cargo ocupante, carga horária, situação atual: em
exercício, férias ou licença (prêmio ou médica).

150

N4 BOM
Disponibilizar informações sobre os servidores, como órgão
de lotação, órgão de exercício, data da nomeação, situação
(ativo ou inativo), vínculo (efetivo,
comissionado, temporário), cargo ocupante, carga horária.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar informações sobre os servidores, como órgão
de lotação, órgão de exercício, data da nomeação, situação
(ativo  ou  inativo),  vínculo  (efetivo,  comissionado,
temporário), cargo ocupante.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar informações sobre os servidores. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  as  informações
sobre os servidores.

-50

Escala: Verificar informações sobre os servidores.
Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 37 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.4 - Situação dos Cargos
Descritor 1.10.4 - Situação dos Cargos

Níveis de 
Impacto

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar  informações  sobre  os  cargos  criados,
providos,  vagos  e  extintos  (informando  o
reenquadramento),  as  suas  respectivas  tabelas  de
vencimentos  e  demais  vantagens,  além  de  dados  sobre
concursos públicos.

150

N4 BOM
Disponibilizar  informações  sobre  os  cargos  criados,
providos  e  vagos,  as  suas  respectivas  tabelas  de
vencimentos  e  demais  vantagens,  ademais  dados  sobre
concursos públicos.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar  informações  sobre  os  cargos  criados,
providos  e  vagos,  as  suas  respectivas  tabelas  de
vencimentos e demais vantagens.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar  informações  sobre  os  cargos  criados,
providos e vagos.

0

N1 INSUFICIENTE Ausência ou impossibilidade de localizar as informações
sobre os cargos criados, providos e vagos.

-50

Escala: Verificar informações sobre os cargos existentes no órgão.
Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 38 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.5 - Concursos Públicos
Descritor 1.10.5 - Concursos Públicos

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Disponibilizar  informações  sobre  os  concursos  em
andamento, como os editais de abertura, etapas do certame
e candidatos classificados.

150

N4 BOM Disponibilizar  informações  sobre  os  concursos  em
andamento, como os editais de abertura, etapas do certame.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar  informações  sobre  os  cargos  criados,
providos  e  vagos,  as  suas  respectivas  tabelas  de
vencimentos e demais vantagens.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar  informações  sobre  os  cargos  criados,
providos e vagos.

0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  as  informações
sobre os cargos criados, providos e vagos.

-50

Escala: Verificar informações sobre os cargos existentes no órgão.
Fonte: Adaptado de Nunes (2013).



92

Quadro 39 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 1.10.6 – Diárias
Descritor 1.10.6 – Diárias

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Disponibilizar  informações  sobre  a  quantidade  e  valores
das  diárias  pagas  (por  mês  e  por  ano),  nome  do
beneficiário, destino, data de saída e retorno e o motivo do
deslocamento.

150

N4 BOM
Disponibilizar  informações  sobre  a  quantidade  e  valores
das  diárias  pagas  (por  mês  e  por  ano),  nome  do
beneficiário, destino e data de saída e retorno

100

N3 REGULAR Disponibilizar  informações  sobre  a  quantidade  e  valores
das diárias pagas e o nome do beneficiário.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar  informações  sobre  a  quantidade  e  valores
das diárias pagas.

0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  as  informações
sobre a quantidade e valores das diárias pagas.

-50

Escala: Verificar as informações sobre as diárias.
Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 40 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.1.1 – Acesso
Descritor 2.1.1 – Acesso

Níveis de
Informaç

ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Permitir  o  acesso  às  informações  sem  necessidade  de
cadastramento, bem como senhas para acesso, acessar seus
conteúdos por meio do teclado do computador, possuir na
página principal um mapa do site e ainda a possibilidade de
alterar o idioma do conteúdo presente no site.

150

N4 BOM
Permitir  o  acesso  às  informações  sem  necessidade  de
cadastramento, bem como senhas para acesso, acessar seus
conteúdos por meio do teclado do computador, e possuir na
página principal um mapa do site.

100

N3 REGULAR
Permitir  o  acesso  às  informações  sem  necessidade  de
cadastramento, bem como senhas para acesso, acessar seus
conteúdos por meio do teclado do computador.

50

N2 NEUTRO Permitir  o  acesso  às  informações  sem  necessidade  de
cadastramento, bem como senhas para acesso.

0

N1 INSUFICIENTE O acesso  das  informações  necessita  de  cadastramento  ou
senha.

-50

Escala: Verificar a permissão de acesso das informações, conforme o art.2º, §2º, III do Decreto
Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 41 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.1.2 – Perguntas
Descritor 2.1.2 – Perguntas

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Disponibilizar  as  respostas  referentes  às  perguntas  mais
frequentes da sociedade, e as perguntas sejam agrupadas por
assuntos semelhantes com possibilidade de permitir que a
busca pela pergunta seja feita de forma específica, ou seja,
por  uma  ferramenta  de  busca.  Ademais  apresentar  link
clicáveis  para a  parte  da página  que  trata  da  informação,
caso exista.

150

N4 BOM

Disponibilizar  as  respostas  referentes  às  perguntas  mais
frequentes da sociedade, e as perguntas sejam agrupadas por
assuntos semelhantes com possibilidade de permitir que a
busca pela pergunta seja feita de forma específica, ou seja,
por uma ferramenta de busca

100

N3 REGULAR
Disponibilizar  as  respostas  referentes  às  perguntas  mais
frequentes da sociedade e as perguntas sejam agrupadas por
assuntos semelhantes.

50

N2 NEUTRO Disponibilizar  as  respostas  referentes  às  perguntas  mais
frequentes da sociedade.

0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  as  respostas
referentes às perguntas mais frequentes da sociedade.

-50

Escala: Verificar a disponibilização de perguntas mais frequentes, conforme o art. 8º, VI da
Lei nº 12.527, de 18/11/11.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 42 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.1.3 – Ferramenta de busca
Descritor 2.1.3 – Ferramenta de busca

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Conter ferramenta de busca de conteúdo que permita acesso
à  informação,  possuir  a  possibilidade  de  busca  avançada,
possuir uma barra de navegação com utilização de palavras,
frases,  combinação,  etc.  com  itens  agrupados  por  temas
relevantes, fornecer  links clicáveis para a página inicial do
portal,  independentemente do local  que o usuário está  no
site.

150

N4 BOM

Conter ferramenta de busca de conteúdo que permita acesso
à  informação,  possuir  a  possibilidade  de  busca  avançada,
com utilização de palavras, frases, combinação, etc.; possuir
uma  barra  de  navegação  com  itens  agrupados  por  temas
relevantes.

100

N3 REGULAR Conter ferramenta de busca de conteúdo que permita acesso
à informação.

50

N2 NEUTRO Conter ferramenta de busca de conteúdo que permita acesso
à informação.

0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  ferramenta  de
busca de conteúdo que permita acesso à informação.

-50

Escala: Verificar a disponibilização de ferramenta de busca, conforme o art.8º, § 3º, I da Lei nº
12.527, de 18/11/11.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013)

Quadro 43 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.2.1- Gravação de relatórios
Descritor 2.2.1- Gravação de relatórios

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos,  em  planilhas  e  textos,  ter  alternativa  para
gravação  de  documentos  longos  como  PDF,  permitir  o
download  de  documentos  (empenhos,  editais,  contratos,
etc.) e ainda o portal possuir os dados abertos para que o
usuário  relacione  variáveis  para  obter  a  informação
desejada.

150

N4 BOM

Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos,  em  planilhas  e  textos,  ter  alternativa  para
gravação  de  documentos  longos  como  PDF,  permitir  o
download de documentos
(empenhos, editais, contratos, etc.).

100

N3 REGULAR
Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos,  em  planilhas  e  textos,  ter  alternativa  para
gravação de documentos longos como PDF.

50

N2 NEUTRO Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos, em planilhas e textos.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  ferramenta  que
possibilite  a gravação de relatórios em diversos  formatos
eletrônicos, em planilhas e textos.

-50

Escala: Verificar a possibilidade de gravação de relatórios, conforme o art.8º, § 3º, II da Lei nº
12.527, de 18/11/11.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 44 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.2.2 - Autenticidade das
informações

Descritor 2.2.2 - Autenticidade das informações

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Garantir a autenticidade das informações e permitir que o
usuário  revise  os  dados  pelo  número  fornecido  pela
certificação digital canal de acesso para comunicar alguma
inconsistência nos dados por e-mail e/ou fale conosco.

150

N4 BOM
Garantir a autenticidade das informações e permitir que o
usuário  revise  os  dados  pelo  número  fornecido  pela
certificação digital canal de acesso para comunicar alguma
inconsistência nos dados por e-mail.

100

N3 REGULAR
Garantir a autenticidade das informações e permitir que o
usuário  revise  os  dados  pelo  número  fornecido  pela
certificação digital.

50

N2 NEUTRO Garantir a autenticidade das informações. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência ou impossibilidade de localizar a ferramenta de
autenticidade das informações.

-50

Escala: Verificar a garantia da autenticidade das informações, conforme o art.8º, § 3º, V da Lei
nº 12.527, de 18/11/11.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 45 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.3.1 – Comunicações

Descritor 2.3.1 – Comunicações

Níveis de 
Informaç
ão

Referência para a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Indicar  local  e  instruções  que  permitam  ao  interessado
comunicar-se por via eletrônica ou telefônica, com o órgão
ou entidade detentora do sítio, apresentar o calendário do
órgão e possuir um chat para as dúvidas e notícias sobre as
principais atividades do município.

150

N4 BOM
Indicar  local  e  instruções  que  permitam  ao  interessado
comunicar-se por via eletrônica ou telefônica, com o órgão
ou entidade detentora do sítio, apresentar o calendário do
órgão e possuir um chat para as dúvidas.

100

N3 REGULAR
Indicar  local  e  instruções  que  permitam  ao  interessado
comunicar-se por via eletrônica ou telefônica, com o órgão
ou entidade detentora do sítio, apresentar o calendário do
órgão.

50

N2 NEUTRO
Indicar  local  e  instruções  que  permitam  ao  interessado
comunicar-se por via eletrônica ou telefônica, com o órgão
ou entidade detentora do sítio.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência ou impossibilidade de localizar a indicação do
local e instruções que permitam ao interessado comunicar-
se  por  via  eletrônica  ou  telefônica,  com  o  órgão  ou
entidade detentora do sítio.

-50

Escala:  Verificar a disponibilização de dados para comunicar-se com o órgão, conforme o
art.8º, § 3º, VII da Lei nº 12.527, de 18/11/11.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 46 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 2.3.2 – Solicitações
Descritor 2.3.2 – Solicitações

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE

Viabilizar  alternativa  para  encaminhamento  de  pedido  de
acesso  informação,  identificar  o  responsável  pelo
documento  para  possível  contato,  existência  de  um
formulário para acompanhamento da situação do pedido e a
disponibilização  de  um fale  conosco  para  que  se  houver
necessidade mais esclarecimento sobre a informação.

150

N4 BOM
Viabilizar  alternativa  para  encaminhamento  de  pedido  de
acesso  informação,  identificar  o  responsável  pelo
documento  para  possível  contato,  existência  de  um
formulário para acompanhamento da situação do pedido.

100

N3 REGULAR
Viabilizar  alternativa  para  encaminhamento  de  pedido  de
acesso  informação,  identificar  o  responsável  pelo
documento para possível contato.

50

N2 NEUTRO Viabilizar  alternativa  para  encaminhamento  de  pedido  de
acesso informação.

0

N1 INSUFICIENTE Ausência  ou  impossibilidade  de  localizar  alternativa  para
encaminhamento de pedido de acesso informação.

-50

Escala: Verificar a existência de alternativa para pedido de acesso informação, conforme o
art.10º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 18/11/11.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).

Quadro 47 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 3.1 – Atualização
Descritor 3.1 – Atualização

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para
a classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE
Disponibilizar  as  informações  no  momento  do  registro
contábil no respectivo sistema, apresentar a data da última
atualização da página.

150

N4 BOM
Disponibilizar as informações no dia útil da data do registro
contábil no respectivo sistema, apresentar a data da última
atualização da página.

100

N3 REGULAR
Disponibilizar  as  informações  até  o  primeiro  dia  útil
subsequente  à  data  do  registro  contábil  no  respectivo
sistema, apresentar a data da última atualização da página.

50

N2 NEUTRO
Disponibilizar  as  informações  até  o  primeiro  dia  útil
subsequente  à  data  do  registro  contábil  no  respectivo
sistema.

0

N1 INSUFICIENTE
Ausência ou impossibilidade de localizar as informações até
o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no
respectivo sistema.

-50

Escala: Verificar a existência de alternativa para pedido de acesso informação, conforme o
art.10º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 18/11/11.

Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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Quadro 48 – Modelo de parâmetros para avaliação do descritor 3.2 – Série histórica
Descritor 3.2 – Série histórica

Níveis de 
Informaç
ão

Referência  para  a
classificação Escala Ordinal Pontuação

N5 EXCELENTE Disponibilizar as informações dos últimos cinco ou mais
anos.

150

N4 BOM Disponibilizar as informações dos últimos quatro anos. 100

N3 REGULAR Disponibilizar as informações dos últimos três anos. 50

N2 NEUTRO Disponibilizar as informações dos últimos dois anos. 0

N1 INSUFICIENTE Ausência ou impossibilidade de localizar as informações
referentes aos dois últimos anos.

-50

Escala: Verificar a captação temporal das informações.
Fonte: Adaptado de Nunes (2013).
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APÊNDICE A – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA DA REGIÃO NORTE

Quadro 49 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região Norte
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TCM/PA 58,12 - 150 - -50 -50 50 50 - 50 50 50 50 50 - 100 100 100 50 - 50 0 - 100 100 50 - 100 100 50 50 150 50 - - 0 100 0 - 50 0 - 50 50 - -50 150
TCE/TO 21,92 - 150 - -50 0 0 0 - 50 50 50 0 0 - 50 50 50 0 - 50 50 - 100 100 -50 - 50 50 50 -50 -50 -50 - - 0 100 0 - 0 -50 - 0 100 - -50 0
TCE/AP 10,00 - -50 - 50 50 50 50 - 0 0 0 50 0 - 50 50 50 -50 - -50 -50 - 0 50 -50 - 150 50 50 -50 50 0 - - 0 -50 -50 - 0 -50 - 50 50 - -50 150
TCE/PA 6,96 - 0 - -50 -50 50 0 - 50 50 50 0 -50 - 0 0 -50 -50 - -50 50 - 100 100 -50 - 100 50 50 -50 0 50 - - 0 0 0 - 0 -50 - -50 -50 - -50 150
TCE/AC 5,13 - -50 - -50 -50 0 0 - 0 0 0 -50 -50 - 100 100 100 -50 - 50 50 - 50 50 -50 - 50 50 0 -50 0 50 - - 0 50 0 - 0 -50 - 0 50 - -50 150
TCE/RO 4,92 - -50 - 50 50 50 50 - 50 50 50 0 0 - 50 0 0 -50 - -50 0 - 0 0 -50 - 50 50 50 -50 -50 -50 - - 0 -50 0 - 0 -50 - 0 50 - -50 150
TCE/RR -7,63 - -50 - 50 0 50 50 - 0 -50 0 0 50 - -50 -50 -50 -50 - -50 0 - -50 -50 -50 - 50 50 0 -50 -50 -50 - - 0 50 -50 - 0 -50 - -50 -50 - -50 150
TCE/AM -22,38 - -50 - -50 -50 -50 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - 0 0 0 -50 - -50 -50 - 50 50 -50 - -50 50 0 0 50 50 - - 0 50 0 - 0 -50 - 50 50 - -50 0

MÉDIA DE TRANSPARÊNCIA 9,63

TRIBUNAIS DE CONTAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 50 – Nota do nível de transparência do TCM/PA

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 58,12500 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 45,20833 78%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N5 150 10,50000 18%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 0,00000 0%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N3 50 0,87500 2%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N3 50 0,87500 2%
1.3 Despesas   7,00% - 150 3,50000 6%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667 2%
1.3.2 Liquidação   2,33% N3 50 1,16667 2%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N3 50 1,16667 2%
1.4 Beneficiários   7,00% N3 50 3,50000 6%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N3 50 3,50000 6%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 6,12500 11%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N4 100 1,75000 3%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N4 100 1,75000 3%
1.6.3 Contratos   1,75% N4 100 1,75000 3%
1.6.4 Convênios   1,75% N3 50 0,87500 2%
1.7 Receitas   7,00% - 1,75000 3%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N3 50 1,75000 3%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 7,00000 12%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N4 100 3,50000 6%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N4 100 3,50000 6%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N3 50 3,50000 6%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 5,83333 10%
1.10.1 Remuneração   1,17% N4 100 1,16667 2%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N4 100 1,16667 2%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N3 50 0,58333 1%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N3 50 0,58333 1%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N5 150 1,75000 3%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 1%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,27 5,41667 9%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 1,6666667 1,66667 3%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N4 100 1,66667 3%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - 1,25 1,25000 2%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N3 50 1,25000 2%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 2,5 2,50000 4%
2.3.1 Comunicações   2,50% N3 50 1,25000 2%
2.3.2 Solicitações   2,50% N3 50 1,25000 2%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 13%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -6%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 19%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 51 – Nota do nível de transparência do TCE/TO

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 21,91667 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 22,75000 104%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N5 150 10,50000 48%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -0,87500 -4%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 -4%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.3 Despesas   7,00% - 150 3,50000 16%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667 5%
1.3.2 Liquidação   2,33% N3 50 1,16667 5%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N3 50 1,16667 5%
1.4 Beneficiários   7,00% N2 0 0,00000 0%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N2 0 0,00000 0%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 2,62500 12%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N3 50 0,87500 4%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N3 50 0,87500 4%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 4%
1.6.4 Convênios   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.7 Receitas   7,00% - 3,50000 16%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N3 50 1,75000 8%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N3 50 1,75000 8%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 7,00000 32%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N4 100 3,50000 16%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N4 100 3,50000 16%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -16%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 0,00000 0%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 3%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 3%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N3 50 0,58333 3%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -3%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 -3%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 -3%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,15 2,91667 13%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 1,6666667 1,66667 8%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N4 100 1,66667 8%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 -6%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -6%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 2,5 2,50000 11%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N4 100 2,50000 11%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - -3,75 -3,75000 -17%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -17%
3.2 Série histórica  7,50% N2 0 0,00000 0%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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Quadro 52 – Nota do nível de transparência do TCE/AP

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 10,00000 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 2,91667 29%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 -35%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 3,50000 35%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N3 50 0,87500 9%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N3 50 0,87500 9%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N3 50 0,87500 9%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N3 50 0,87500 9%
1.3 Despesas   7,00% - 0 0,00000 0%
1.3.1 Empenho   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.2 Liquidação   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.4 Beneficiários   7,00% N3 50 3,50000 35%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N2 0 0,00000 0%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 1,75000 18%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N3 50 0,87500 9%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N3 50 0,87500 9%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 9%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 -9%
1.7 Receitas   7,00% - -3,50000 -35%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -18%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -18%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 1,75000 18%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N3 50 1,75000 18%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -35%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 2,91667 29%
1.10.1 Remuneração   1,17% N5 150 1,75000 18%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 6%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N3 50 0,58333 6%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -6%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N3 50 0,58333 6%
1.10.6 Diárias   1,17% N2 0 0,00000 0%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,02 -0,41667 -4%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -1,666667 -1,66667 -17%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 -8%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N1 -50 -0,83333 -8%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 -13%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -13%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 2,5 2,50000 25%
2.3.1 Comunicações   2,50% N3 50 1,25000 13%
2.3.2 Solicitações   2,50% N3 50 1,25000 13%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 75%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -38%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 113%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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Quadro 53 – Nota do nível de transparência do TCE/PA

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 6,95833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 3,20833 46%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N2 0 0,00000 0%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -0,87500 -13%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 -13%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -13%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N3 50 0,87500 13%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.3 Despesas   7,00% - 150 3,50000 50%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667 17%
1.3.2 Liquidação   2,33% N3 50 1,16667 17%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N3 50 1,16667 17%
1.4 Beneficiários   7,00% N2 0 0,00000 0%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -50%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -1,75000 -25%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.3 Contratos   1,75% N1 -50 -0,87500 -13%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 -13%
1.7 Receitas   7,00% - 0,00000 0%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -25%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N3 50 1,75000 25%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 7,00000 101%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N4 100 3,50000 50%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N4 100 3,50000 50%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -50%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 2,33333 34%
1.10.1 Remuneração   1,17% N4 100 1,16667 17%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 8%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N3 50 0,58333 8%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -8%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 8%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,19 -3,75000 -54%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 0 0,00000 0%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 -18%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -18%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - -2,5 -2,50000 -36%
2.3.1 Comunicações   2,50% N1 -50 -1,25000 -18%
2.3.2 Solicitações   2,50% N1 -50 -1,25000 -18%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 108%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -54%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 162%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 54 – Nota do nível de transparência do TCE/AC

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 5,12500 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -3,20833 -63%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 -68%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -1,75000 -34%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 -17%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -17%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.3 Despesas   7,00% - 0 0,00000 0%
1.3.1 Empenho   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.2 Liquidação   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 -68%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -68%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 4,37500 85%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N4 100 1,75000 34%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N4 100 1,75000 34%
1.6.3 Contratos   1,75% N4 100 1,75000 34%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 -17%
1.7 Receitas   7,00% - 3,50000 68%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N3 50 1,75000 34%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N3 50 1,75000 34%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 3,50000 68%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 34%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N3 50 1,75000 34%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -68%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 1,16667 23%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 11%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 11%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -11%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 11%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,04 0,83333 16%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 0,8333333 0,83333 16%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N3 50 0,83333 16%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 -24%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -24%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 1,25 1,25000 24%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N3 50 1,25000 24%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 146%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -73%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 220%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 55 – Nota do nível de transparência do TCE/RO

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 4,91667 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -1,75000 -36%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 -71%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 3,50000 71%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N3 50 0,87500 18%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N3 50 0,87500 18%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N3 50 0,87500 18%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N3 50 0,87500 18%
1.3 Despesas   7,00% - 150 3,50000 71%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667 24%
1.3.2 Liquidação   2,33% N3 50 1,16667 24%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N3 50 1,16667 24%
1.4 Beneficiários   7,00% N2 0 0,00000 0%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N2 0 0,00000 0%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 0,00000 0%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N3 50 0,87500 18%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 -18%
1.7 Receitas   7,00% - -1,75000 -36%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -36%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 0,00000 0%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -71%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 0,00000 0%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 12%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 12%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N3 50 0,58333 12%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -12%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 -12%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 -12%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,04 -0,83333 -17%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -0,833333 -0,83333 -17%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 -17%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 -25%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -25%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 1,25 1,25000 25%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N3 50 1,25000 25%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 153%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -76%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 229%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 56 – Nota do nível de transparência do TCE/RR

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -7,62500 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -11,37500 149%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 46%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 2,62500 -34%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N3 50 0,87500 -11%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N3 50 0,87500 -11%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N3 50 0,87500 -11%
1.3 Despesas   7,00% - -50 -1,16667 15%
1.3.1 Empenho   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 15%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.4 Beneficiários   7,00% N2 0 0,00000 0%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N3 50 3,50000 -46%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -3,50000 46%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 11%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 11%
1.6.3 Contratos   1,75% N1 -50 -0,87500 11%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 11%
1.7 Receitas   7,00% - -1,75000 23%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 23%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - -3,50000 46%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N1 -50 -1,75000 23%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 23%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 46%

1.10 Força de trabalho 7,00% - -0,58333 8%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 -8%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 -8%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 8%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 8%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 8%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,19 -3,75000 49%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 0 0,00000 0%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N3 50 0,83333 -11%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N1 -50 -0,83333 11%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 16%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 16%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - -2,5 -2,50000 33%
2.3.1 Comunicações   2,50% N1 -50 -1,25000 16%
2.3.2 Solicitações   2,50% N1 -50 -1,25000 16%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 -98%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 49%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 -148%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 57 – Nota do nível de transparência do TCE/AM

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -22,37500 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -20,70833 93%

1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 16%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -3,50000 16%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.3 Despesas   7,00% - -150 -3,50000 16%
1.3.1 Empenho   2,33% N1 -50 -1,16667 5%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 5%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 5%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 16%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 16%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -0,87500 4%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.7 Receitas   7,00% - -3,50000 16%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 8%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 8%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 3,50000 -16%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 -8%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N3 50 1,75000 -8%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 16%
1.10 Força de trabalho 7,00% - 1,16667 -5%
1.10.1 Remuneração   1,17% N1 -50 -0,58333 3%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 -3%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N3 50 0,58333 -3%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 -3%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,10 2,08333 -9%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 0,8333333 0,83333 -4%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N3 50 0,83333 -4%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 6%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 6%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 2,5 2,50000 -11%
2.3.1 Comunicações   2,50% N3 50 1,25000 -6%
2.3.2 Solicitações   2,50% N3 50 1,25000 -6%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - -3,75 -3,75000 17%

3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 17%
3.2 Série histórica  7,50% N2 0 0,00000 0%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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APÊNDICE B – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA DA REGIÃO NORDESTE

Quadro 58 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região Nordeste
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TCE/PI 41,13 - 150 - 100 100 100 100 - 100 100 100 100 -50 - 0 -50 0 0 - -50 100 - 50 0 -50 - 0 0 50 50 -50 150 - - 100 -50 50 - 50 -50 - 0 100 - -50 150
TCE/PB 38,42 - 150 - 150 -50 150 150 - -50 100 -50 100 50 - -50 50 -50 -50 - 50 100 - 50 -50 -50 - 50 0 0 -50 -50 50 - - 100 -50 50 - 0 -50 - 50 50 - -50 150
TCE/CE 35,04 - 50 - 50 -50 100 -50 - -50 -50 -50 50 -50 - 50 50 50 50 - -50 0 - 150 150 0 - 100 100 100 50 -50 150 - - 100 100 50 - 100 0 - 0 100 - -50 150
TCE/BA 6,92 - -50 - -50 -50 50 -50 - 0 0 0 -50 -50 - 50 50 50 50 - 50 50 - 50 -50 0 - 50 50 0 50 -50 50 - - 0 50 50 - 0 -50 - 50 50 - -50 150
TCE/PE 5,29 - 0 - 100 -50 100 100 - 0 0 0 50 -50 - -50 -50 50 -50 - -50 0 - -50 -50 -50 - 0 50 0 50 -50 0 - - 0 50 0 - 50 -50 - 0 100 - -50 150
TCE/MA 0,71 - -50 - -50 -50 50 100 - 50 -50 0 100 -50 - -50 -50 0 0 - -50 0 - 100 0 -50 - 50 0 0 -50 -50 50 - - 0 -50 -50 - -50 -50 - 0 0 - -50 150
TCE/RN -9,96 - -50 - -50 -50 -50 -50 - 50 50 50 0 0 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 - -50 0 -50 - 50 -50 -50 -50 0 -50 - - 0 -50 0 - 0 -50 - 0 50 - -50 150
TCM/BA -10,21 - 0 - -50 -50 50 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - 50 50 0 -50 - -50 50 - 50 50 -50 - -50 -50 0 -50 50 -50 - - 0 -50 0 - 0 -50 - -50 -50 - -50 150
TCE/SE -14,46 - -50 - -50 -50 -50 -50 - 0 0 0 0 -50 - 50 50 0 -50 - 50 50 - -50 -50 -50 - 0 -50 -50 -50 -50 50 - - 0 -50 0 - 50 -50 - 0 50 - -50 50
TCE/AL -31,50 - -50 - -50 -50 -50 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - 0 -50 0 -50 - -50 -50 - 50 50 -50 - 0 -50 -50 -50 -50 -50 - - 0 -50 0 - 0 -50 - 0 0 - -50 0

MÉDIA DE TRANSPARÊNCIA 6,14

TRIBUNAIS DE CONTAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 59 – Nota do nível de transparência do TCE/PI

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 41,12500 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 29,45833 72%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N5 150 10,50000 26%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 7,00000 17%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N4 100 1,75000 4%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N4 100 1,75000 4%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N4 100 1,75000 4%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N4 100 1,75000 4%
1.3 Despesas   7,00% - 300 7,00000 17%
1.3.1 Empenho   2,33% N4 100 2,33333 6%
1.3.2 Liquidação   2,33% N4 100 2,33333 6%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N4 100 2,33333 6%
1.4 Beneficiários   7,00% N4 100 7,00000 17%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -9%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -0,87500 -2%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.7 Receitas   7,00% - 1,75000 4%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -4%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N4 100 3,50000 9%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 1,75000 4%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 4%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -9%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 2,33333 6%
1.10.1 Remuneração   1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N3 50 0,58333 1%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N3 50 0,58333 1%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 -1%
1.10.6 Diárias   1,17% N5 150 1,75000 4%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,21 4,16667 10%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 1,6666667 1,66667 4%
2.1.1 Acesso   1,67% N4 100 1,66667 4%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 -2%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N3 50 0,83333 2%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - 0 0,00000 0%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N3 50 1,25000 3%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -3%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 2,5 2,50000 6%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N4 100 2,50000 6%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 18%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -9%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 27%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 60 – Nota do nível de transparência do TCE/PB

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 38,41667 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 28,00000 73%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N5 150 10,50000 27%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 7,00000 18%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N5 150 2,62500 7%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N5 150 2,62500 7%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N5 150 2,62500 7%
1.3 Despesas   7,00% - 0 0,00000 0%
1.3.1 Empenho   2,33% N1 -50 -1,16667 -3%
1.3.2 Liquidação   2,33% N4 100 2,33333 6%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 -3%
1.4 Beneficiários   7,00% N4 100 7,00000 18%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N3 50 3,50000 9%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -1,75000 -5%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N3 50 0,87500 2%
1.6.3 Contratos   1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.7 Receitas   7,00% - 5,25000 14%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N3 50 1,75000 5%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N4 100 3,50000 9%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 0,00000 0%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 5%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 -5%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -9%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 0,00000 0%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 2%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -2%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 -2%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 2%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,15 2,91667 8%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 1,6666667 1,66667 4%
2.1.1 Acesso   1,67% N4 100 1,66667 4%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 -2%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N3 50 0,83333 2%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 -3%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -3%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 2,5 2,50000 7%
2.3.1 Comunicações   2,50% N3 50 1,25000 3%
2.3.2 Solicitações   2,50% N3 50 1,25000 3%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 20%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -10%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 29%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 61 – Nota do nível de transparência do TCE/CE

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 35,04167 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 18,37500 52%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N3 50 3,50000 10%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 0,87500 2%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N3 50 0,87500 2%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N4 100 1,75000 5%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.3 Despesas   7,00% - -150 -3,50000 -10%
1.3.1 Empenho   2,33% N1 -50 -1,16667 -3%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 -3%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 -3%
1.4 Beneficiários   7,00% N3 50 3,50000 10%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -10%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 3,50000 10%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N3 50 0,87500 2%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N3 50 0,87500 2%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 2%
1.6.4 Convênios   1,75% N3 50 0,87500 2%
1.7 Receitas   7,00% - -1,75000 -5%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -5%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 10,50000 30%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N5 150 5,25000 15%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N5 150 5,25000 15%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N2 0 0,00000 0%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 5,25000 15%
1.10.1 Remuneração   1,17% N4 100 1,16667 3%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N4 100 1,16667 3%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N4 100 1,16667 3%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N3 50 0,58333 2%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 -2%
1.10.6 Diárias   1,17% N5 150 1,75000 5%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,46 9,16667 26%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 4,1666667 4,16667 12%
2.1.1 Acesso   1,67% N4 100 1,66667 5%
2.1.2 Perguntas   1,67% N4 100 1,66667 5%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N3 50 0,83333 2%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - 2,5 2,50000 7%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N4 100 2,50000 7%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 2,5 2,50000 7%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N4 100 2,50000 7%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 21%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -11%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 32%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 62 – Nota do nível de transparência do TCE/BA

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 6,91667 100%

1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -3,50000 -51%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 -51%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -1,75000 -25%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 -13%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -13%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N3 50 0,87500 13%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 -13%
1.3 Despesas   7,00% - 0 0,00000 0%
1.3.1 Empenho   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.2 Liquidação   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 -51%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -51%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 3,50000 51%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N3 50 0,87500 13%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N3 50 0,87500 13%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 13%
1.6.4 Convênios   1,75% N3 50 0,87500 13%
1.7 Receitas   7,00% - 3,50000 51%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N3 50 1,75000 25%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N3 50 1,75000 25%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 0,00000 0%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 25%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 -25%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N2 0 0,00000 0%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 1,75000 25%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 8%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 8%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N3 50 0,58333 8%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 -8%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 8%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,15 2,91667 42%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 1,6666667 1,66667 24%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N3 50 0,83333 12%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N3 50 0,83333 12%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 -18%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -18%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 2,5 2,50000 36%
2.3.1 Comunicações   2,50% N3 50 1,25000 18%
2.3.2 Solicitações   2,50% N3 50 1,25000 18%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 108%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -54%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 163%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 63 – Nota do nível de transparência do TCE/PE

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 5,29167 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -5,54167 -105%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N2 0 0,00000 0%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 4,37500 83%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N4 100 1,75000 33%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -17%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N4 100 1,75000 33%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N4 100 1,75000 33%
1.3 Despesas   7,00% - 0 0,00000 0%
1.3.1 Empenho   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.2 Liquidação   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.4 Beneficiários   7,00% N3 50 3,50000 66%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -66%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -1,75000 -33%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 -17%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 -17%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 17%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 -17%
1.7 Receitas   7,00% - -1,75000 -33%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -33%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - -3,50000 -66%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N1 -50 -1,75000 -33%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 -33%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -66%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 0,58333 11%
1.10.1 Remuneração   1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 11%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N3 50 0,58333 11%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 -11%
1.10.6 Diárias   1,17% N2 0 0,00000 0%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,17 3,33333 63%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 0,8333333 0,83333 16%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N3 50 0,83333 16%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - 0 0,00000 0%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N3 50 1,25000 24%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -24%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 2,5 2,50000 47%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N4 100 2,50000 47%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 142%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -71%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 213%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 64 – Nota do nível de transparência do TCE/MA

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada
Análise 

Vertical da 
Nota ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 0,70833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -2,62500 -370,59%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 -494,12%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 0,87500 123,53%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 -123,53%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -123,53%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N3 50 0,87500 123,53%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N4 100 1,75000 247,06%
1.3 Despesas   7,00% - 0 0,00000 0,00%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667 164,71%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 -164,71%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N2 0 0,00000 0,00%
1.4 Beneficiários   7,00% N4 100 7,00000 988,24%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -494,12%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -1,75000 -247,06%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 -123,53%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 -123,53%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0,00%
1.6.4 Convênios   1,75% N2 0 0,00000 0,00%
1.7 Receitas   7,00% - -1,75000 -247,06%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -247,06%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N2 0 0,00000 0,00%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 3,50000 494,12%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N4 100 3,50000 494,12%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N2 0 0,00000 0,00%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -494,12%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 0,00000 0,00%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 82,35%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N2 0 0,00000 0,00%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0,00%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -82,35%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 -82,35%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 82,35%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,21 -4,16667 -588,24%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -1,666667 -1,66667 -235,29%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0,00%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 -117,65%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N1 -50 -0,83333 -117,65%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -2,5 -2,50000 -352,94%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N1 -50 -1,25000 -176,47%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -176,47%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0,00%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0,00%
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000 0,00%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 1058,82%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -529,41%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 1588,24%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 65 – Nota do nível de transparência do TCE/RN

Nível de 
Desempenho

Pontuação Nivel Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -9,95833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -16,62500 167%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 35%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -200,00000 -3,50000 35%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.3 Despesas   7,00% - 150 3,50000 -35%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667 -12%
1.3.2 Liquidação   2,33% N3 50 1,16667 -12%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N3 50 1,16667 -12%
1.4 Beneficiários   7,00% N2 0 0,00000 0%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N2 0 0,00000 0%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -150,00000 -2,62500 26%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.7 Receitas   7,00% - -100,00000 -3,50000 35%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 18%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 18%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - -50,00000 -1,75000 18%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N1 -50 -1,75000 18%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 35%

1.10 Força de trabalho 7,00% - -150,00000 -1,75000 18%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 -6%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N1 -50 -0,58333 6%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N1 -50 -0,58333 6%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 6%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 6%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,04 -0,83333 8%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -0,833333333 -0,83333 8%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 8%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 13%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 13%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 1,25 1,25000 -13%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N3 50 1,25000 -13%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 -75%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 38%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 -113%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)



115

Quadro 66 – Nota do nível de transparência do TCM/BA

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -10,20833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -13,12500 129%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N2 0 0,00000 0%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -1,75000 17%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N3 50 0,87500 -9%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.3 Despesas   7,00% - -150 -3,50000 34%
1.3.1 Empenho   2,33% N1 -50 -1,16667 11%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 11%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 11%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 34%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 34%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 0,87500 -9%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N3 50 0,87500 -9%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N3 50 0,87500 -9%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 9%
1.7 Receitas   7,00% - 0,00000 0%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 17%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N3 50 1,75000 -17%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 3,50000 -34%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 -17%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N3 50 1,75000 -17%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 34%

1.10 Força de trabalho 7,00% - -1,75000 17%
1.10.1 Remuneração   1,17% N1 -50 -0,58333 6%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N1 -50 -0,58333 6%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 6%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N3 50 0,58333 -6%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 6%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,23 -4,58333 45%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -0,833333 -0,83333 8%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 8%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 12%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 12%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - -2,5 -2,50000 24%
2.3.1 Comunicações   2,50% N1 -50 -1,25000 12%
2.3.2 Solicitações   2,50% N1 -50 -1,25000 12%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 -73%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 37%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 -110%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 67 – Nota do nível de transparência do TCE/SE

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nível

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -14,45833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -14,87500 103%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 24%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -3,50000 24%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 6%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 6%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N1 -50 -0,87500 6%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 6%
1.3 Despesas   7,00% - 0 0,00000 0%
1.3.1 Empenho   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.2 Liquidação   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.4 Beneficiários   7,00% N2 0 0,00000 0%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 24%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 0,87500 -6%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N3 50 0,87500 -6%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N3 50 0,87500 -6%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 6%
1.7 Receitas   7,00% - 3,50000 -24%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N3 50 1,75000 -12%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N3 50 1,75000 -12%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - -3,50000 24%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N1 -50 -1,75000 12%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 12%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 24%

1.10 Força de trabalho 7,00% - -1,75000 12%
1.10.1 Remuneração   1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N1 -50 -0,58333 4%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N1 -50 -0,58333 4%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 4%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 4%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 -4%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,02 0,41667 -3%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -0,833333 -0,83333 6%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 6%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - 0 0,00000 0%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N3 50 1,25000 -9%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 9%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 1,25 1,25000 -9%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N3 50 1,25000 -9%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 0,00 0,00000 0%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 26%
3.2 Série histórica  7,50% N3 50 3,75000 -26%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 68 – Nota do nível de transparência do TCE/AL

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -31,50000 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -25,66667 81%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 11%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -3,50000 11%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 3%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 3%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N1 -50 -0,87500 3%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 3%
1.3 Despesas   7,00% - -150 -3,50000 11%
1.3.1 Empenho   2,33% N1 -50 -1,16667 4%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 4%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 4%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 11%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 11%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -1,75000 6%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 3%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 3%
1.7 Receitas   7,00% - -3,50000 11%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 6%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 6%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 3,50000 -11%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 -6%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N3 50 1,75000 -6%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 11%

1.10 Força de trabalho 7,00% - -2,91667 9%
1.10.1 Remuneração   1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N1 -50 -0,58333 2%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N1 -50 -0,58333 2%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 2%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 2%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 2%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,10 -2,08333 7%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -0,833333 -0,83333 3%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 3%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 4%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 4%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000 0%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - -3,75 -3,75000 12%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 12%
3.2 Série histórica  7,50% N2 0 0,00000 0%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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APÊNDICE C – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA DA REGIÃO CENTRO-OESTE

Quadro 69 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região Centro-Oeste

C
O
N
T
E
Ú
D
O
 I
N
F
O
R
M
A
C
IO

N
A
L

P
eç
as
 o
rç
a
m
en

tá
ri
as
  

C
la
ss
if
ic
aç

ão
 o
rç
am

en
tá
ri
a 
 

Fu
nc

io
na

l P
ro
g
ra
m
át
ic
a 
 

Pr
og

ra
m
a 
(P
ro
je
to
s,
 A
çõ

es
 e
 A
ti
vi
d
ad

es
)

N
at
ur
ez
a 
da

 d
es
pe

sa
 

Fo
nt
e 
de

 re
cu

rs
os
 

D
es
pe

sa
s 
  

E
m
pe

n
ho

   

L
iq
ui
da

çã
o 
  

Pa
ga

m
en

to
s 
  

B
en

ef
ic
iá
ri
os
   

B
em

 o
u 
se
rv

iç
o 
pr

es
ta
do

P
ro

ce
ss
os
 d
e 
co

nt
ra

ta
çã

o 

Pr
oc

ed
im

en
to
 l
ic
it
at
ór
io
  

E
di
ta
is
 e
 re

su
lt
ad

os
 

C
on

tr
at
os
   

C
on

vê
ni
os
   

R
ec
ei
ta
s 
  

Pr
ev

is
ão

 d
e 
re
ce
it
as
 

R
ec
eb

im
en

to
 d
e 
re
ce
it
as
 

P
er
fi
l 
or

ga
ni
za

ci
o
na

l  

C
om

pe
tê
nc

ia
s 
e 
es
tr
ut
ur
a 

In
fo
rm

aç
õe

s 
pa

ra
 c
on

ta
to
 

A
co

m
p
an

ha
m
en

to
 d
e 
ob

ra
s 

F
or

ça
 d
e 
tr
ab

al
ho

 

R
em

u
ne

ra
çã
o 
  

Q
ua

dr
o 
de

 p
es
so
al
 

D
es
cr
iç
ão

 d
os
 s
er
vi
do

re
s 

Si
tu
aç
ão

 d
os
 c
ar
go

s 

C
on

cu
rs
os
 p
úb

li
co

s 
 

D
iá
ri
as
   

U
SA

B
IL

ID
A
D
E
   

A
ce
ss
o
 e
 p
es
qu

is
a 

A
ce
ss
o 
  

Pe
rg
un

ta
s 
  

Fe
rr
am

en
ta
 d
e 
bu

sc
a 

T
ra

ta
m
en

to
 d
a 
in
fo
rm

aç
ão

 

G
ra
va

çã
o
 d
e 
re
la
tó
ri
os
 

A
ut
en

ti
ci
da

de
 d
as
 in

fo
rm

aç
õe

s 

R
et
or

no
 a
o 
us
u
ár

io
 

C
om

un
ic
aç
õe

s 
  

So
li
ci
ta
çõ

es
   

D
IS
P
O
N
IB

IL
IZ

A
Ç
Ã
O
 D
E
 D
A
D
O
S 

A
tu
a
li
za

çã
o 
  

Sé
ri
e 
hi
st
ó
ri
ca

  

TCE/MT 36,00 - 150 - -50 50 150 -50 - 50 50 50 150 -50 - -50 -50 0 0 - 150 150 - 150 0 -50 - 0 150 0 -50 -50 150 - - 100 150 0 - 50 -50 - 0 0 - -50 0
TCM/GO 20,63 - 150 - -50 0 0 0 - 50 50 50 0 0 - 50 50 50 0 - 50 50 - 100 100 -50 - 50 50 50 -50 -50 -50 - - 0 100 0 - 0 -50 - 0 100 - -50 0
TCE/GO 5,71 - -50 - -50 100 100 -50 - 100 -50 -50 100 0 - -50 0 -50 -50 - -50 -50 - 50 -50 -50 - 150 -50 -50 -50 150 0 - - 0 50 0 - 50 -50 - 0 0 - -50 150
TCE/MS -23,38 - -50 - -50 -50 -50 -50 - 100 -50 -50 -50 0 - -50 -50 -50 0 - -50 50 - 50 -50 -50 - -50 150 50 0 150 50 - - 50 -50 -50 - -50 -50 - 0 0 - -50 -50
TCE/DF -39,46 - -50 - -50 -50 0 0 - -50 -50 -50 -50 -50 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 - -50 -50 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 -50 - - 0 50 50 - -50 -50 - -50 -50 - -50 0

MÉDIA DE TRANSPARÊNCIA -0,10

TRIBUNAIS DE CONTAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 70 – Nota do nível de transparência do TCE/MT

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 36,00000 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 35,58333 99%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N5 150 10,50000 29%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 1,75000 5%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N3 50 0,87500
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N5 150 2,62500
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500
1.3 Despesas   7,00% - 150 3,50000 10%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667
1.3.2 Liquidação   2,33% N3 50 1,16667
1.3.3 Pagamentos   2,33% N3 50 1,16667
1.4 Beneficiários   7,00% N5 150 10,50000 29%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -10%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -1,75000 -5%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000
1.6.4 Convênios   1,75% N2 0 N3
1.7 Receitas   7,00% - 10,50000 29%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N5 150 5,25000
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N5 150 5,25000
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 5,25000 15%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N5 150 5,25000
1.8.2 Informações para contato 3,50% N2 0 0,00000
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -10%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 2,33333 6%
1.10.1 Remuneração   1,17% N2 0 0,00000
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N5 150 1,75000
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333
1.10.6 Diárias   1,17% N5 150 1,75000

2. USABILIDADE   15,00% - 0,21 4,16667 12%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 4,1666667 4,16667 12%
2.1.1 Acesso   1,67% N4 100 1,66667
2.1.2 Perguntas   1,67% N5 150 2,50000
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000
2.2 Tratamento da informação 5,00% - 0 0,00000 0%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N3 50 1,25000
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - -3,75 -3,75000 -10%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -10%
3.2 Série histórica  7,50% N2 0 0,00000 0%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 71 – Nota do nível de transparência do TCM/GO

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 20,62500 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 18,95833 92%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 -17%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 0,00000 0%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 -4%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -4%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N5 150 2,62500 13%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 -4%
1.3 Despesas   7,00% - 200 4,66667 23%
1.3.1 Empenho   2,33% N5 150 3,50000 17%
1.3.2 Liquidação   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N3 50 1,16667 6%
1.4 Beneficiários   7,00% N4 100 7,00000 34%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N5 150 10,50000 51%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -0,87500 -4%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N3 50 0,87500 4%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.3 Contratos   1,75% N1 -50 -0,87500 -4%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 -4%
1.7 Receitas   7,00% - 0,00000 0%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -8%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N3 50 1,75000 8%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 0,00000 0%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 8%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 -8%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -17%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 4,66667 23%
1.10.1 Remuneração   1,17% N5 150 1,75000 8%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N4 100 1,16667 6%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N3 50 0,58333 3%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -3%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N5 150 1,75000 8%
1.10.6 Diárias   1,17% N2 0 0,00000 0%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,29 -5,83333 -28%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -0,833333 -0,83333 -4%
2.1.1 Acesso   1,67% N3 50 0,83333 4%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 -4%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N1 -50 -0,83333 -4%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -2,5 -2,50000 -12%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N1 -50 -1,25000 -6%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -6%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - -2,5 -2,50000 -12%
2.3.1 Comunicações   2,50% N1 -50 -1,25000 -6%
2.3.2 Solicitações   2,50% N1 -50 -1,25000 -6%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 36%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -18%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 55%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 72 – Nota do nível de transparência do TCE/GO

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 5,70833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -2,62500 -46%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 -61%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 1,75000 31%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 -15%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N4 100 1,75000 31%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N4 100 1,75000 31%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 -15%
1.3 Despesas   7,00% - 0 0,00000 0%
1.3.1 Empenho   2,33% N4 100 2,33333 41%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 -20%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 -20%
1.4 Beneficiários   7,00% N4 100 7,00000 123%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N2 0 0,00000 0%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -2,62500 -46%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 -15%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.3 Contratos   1,75% N1 -50 -0,87500 -15%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 -15%
1.7 Receitas   7,00% - -3,50000 -61%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -31%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -31%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 0,00000 0%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 31%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 -31%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -61%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 1,75000 31%
1.10.1 Remuneração   1,17% N5 150 1,75000 31%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N1 -50 -0,58333 -10%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N1 -50 -0,58333 -10%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -10%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N5 150 1,75000 31%
1.10.6 Diárias   1,17% N2 0 0,00000 0%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,04 0,83333 15%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 0,8333333 0,83333 15%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N3 50 0,83333 15%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - 0 0,00000 0%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N3 50 1,25000 22%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -22%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000 0%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 131%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -66%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 197%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 73 – Nota do nível de transparência do TCE/MS

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -23,37500 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -12,54167 54%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 15%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -3,50000 15%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.3 Despesas   7,00% - 0 0,00000 0%
1.3.1 Empenho   2,33% N4 100 2,33333 -10%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 5%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 5%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 15%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N2 0 0,00000 0%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -2,62500 11%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.6.3 Contratos   1,75% N1 -50 -0,87500 4%
1.6.4 Convênios   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.7 Receitas   7,00% - 0,00000 0%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 7%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N3 50 1,75000 -7%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 0,00000 0%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 -7%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 7%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 15%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 4,08333 -17%
1.10.1 Remuneração   1,17% N1 -50 -0,58333 2%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N5 150 1,75000 -7%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N3 50 0,58333 -2%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N5 150 1,75000 -7%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 -2%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,17 -3,33333 14%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -0,833333 -0,83333 4%
2.1.1 Acesso   1,67% N3 50 0,83333 -4%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 4%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N1 -50 -0,83333 4%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -2,5 -2,50000 11%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N1 -50 -1,25000 5%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 5%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000 0%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - -7,50 -7,50000 32%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 16%
3.2 Série histórica  7,50% N1 -50 -3,75000 16%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 74 – Nota do nível de transparência do TC/DF

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -39,45833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -32,37500 82%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 9%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -1,75000 4%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 2%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 2%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.3 Despesas   7,00% - -150 -3,50000 9%
1.3.1 Empenho   2,33% N1 -50 -1,16667 3%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 3%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 3%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 9%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 9%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -2,62500 7%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 2%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 2%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 2%
1.7 Receitas   7,00% - -3,50000 9%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 4%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 4%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - -3,50000 9%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N1 -50 -1,75000 4%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 4%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 9%

1.10 Força de trabalho 7,00% - -3,50000 9%
1.10.1 Remuneração   1,17% N1 -50 -0,58333 1%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N1 -50 -0,58333 1%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N1 -50 -0,58333 1%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 1%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 1%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 1%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,17 -3,33333 8%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 1,6666667 1,66667 -4%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N3 50 0,83333 -2%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N3 50 0,83333 -2%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -2,5 -2,50000 6%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N1 -50 -1,25000 3%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 3%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - -2,5 -2,50000 6%
2.3.1 Comunicações   2,50% N1 -50 -1,25000 3%
2.3.2 Solicitações   2,50% N1 -50 -1,25000 3%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - -3,75 -3,75000 10%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 10%
3.2 Série histórica  7,50% N2 0 0,00000 0%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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APÊNDICE D – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA DA REGIÃO SUDESTE

Quadro 75 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região Sudeste
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TCE/ES 53,71 - 100 - 150 -50 -50 -50 - 100 0 0 100 50 - -50 0 50 50 - 50 50 - 150 -50 150 - 150 100 100 0 150 150 - - 50 0 50 - -50 50 - 0 -50 - -50 150
TCE/MG 4,96 - 150 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - -50 -50 150 -50 - -50 0 - -50 -50 150 - 50 0 0 -50 50 150 - - 100 0 50 - -50 -50 - 50 -50 - -50 50
TCM/RJ -1,00 - -50 - -50 -50 -50 -50 - 0 -50 -50 100 150 - -50 0 0 -50 - -50 -50 - -50 0 0 - 50 0 -50 0 150 -50 - - 50 -50 -50 - -50 -50 - 0 0 - -50 50
TCM/SP -4,29 - -50 - -50 -50 -50 -50 - -50 -50 -50 0 0 - 100 50 50 50 - -50 0 - 50 -50 -50 - -50 0 -50 -50 -50 -50 - - 50 0 -50 - 0 -50 - 0 0 - 50 100
TCE/RJ -5,96 - -50 - -50 50 50 -50 - 50 0 0 0 50 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 - 150 0 -50 - 50 -50 0 -50 150 -50 - - 100 100 50 - 0 -50 - -50 -50 - -50 0
TCE/SP -8,88 - -50 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - -50 -50 50 -50 - 100 100 - -50 0 -50 - 150 50 -50 -50 150 -50 - - 100 -50 50 - 0 -50 - 50 0 - -50 100

MÉDIA DA TRANSPARÊNCIA 6,42

TRIBUNAIS DE CONTAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 76 – Nota do nível de transparência do TCE/ES

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 53,70833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 45,79167 85%

1.1 Peças orçamentárias  7,00% N4 100 7,00000 13%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 0,00000 0%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N5 150 2,62500 5%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.3 Despesas   7,00% - 100 2,33333 4%
1.3.1 Empenho   2,33% N4 100 2,33333 4%
1.3.2 Liquidação   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.4 Beneficiários   7,00% N4 100 7,00000 13%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N3 50 3,50000 7%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 0,87500 2%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 -2%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 2%
1.6.4 Convênios   1,75% N3 50 0,87500 2%
1.7 Receitas   7,00% - 3,50000 7%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N3 50 1,75000 3%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N3 50 1,75000 3%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 3,50000 7%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N5 150 5,25000 10%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 -3%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N5 150 10,50000 20%
1.10 Força de trabalho 7,00% - 7,58333 14%
1.10.1 Remuneração   1,17% N5 150 1,75000 3%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N4 100 1,16667 2%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N4 100 1,16667 2%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N5 150 1,75000 3%
1.10.6 Diárias   1,17% N5 150 1,75000 3%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,02 0,41667 1%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 1,6666667 1,66667 3%
2.1.1 Acesso   1,67% N3 50 0,83333 2%
2.1.2 Perguntas   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N3 50 0,83333 2%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - 0 0,00000 0%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N1 -50 -1,25000 -2%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N3 50 1,25000 2%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - -1,25 -1,25000 -2%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N1 -50 -1,25000 -2%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 14%

3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -7%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 21%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 77 – Nota do nível de transparência do TCE/MG

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 4,95833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 4,95833 100%

1.1 Peças orçamentárias  7,00% N5 150 10,50000 212%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -2,62500 -53%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 -18%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 -18%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 -18%
1.3 Despesas   7,00% - -150 -3,50000 -71%
1.3.1 Empenho   2,33% N1 -50 -1,16667 -24%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 -24%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 -24%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 -71%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -71%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 0,00000 0%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 -18%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 -18%
1.6.3 Contratos   1,75% N5 150 2,62500 53%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 -18%
1.7 Receitas   7,00% - -1,75000 -35%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -35%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - -3,50000 -71%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N1 -50 -1,75000 -35%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 -35%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N5 150 10,50000 212%
1.10 Força de trabalho 7,00% - 2,33333 47%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 12%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -12%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N3 50 0,58333 12%
1.10.6 Diárias   1,17% N5 150 1,75000 35%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,00 0,00000 0%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 2,5 2,50000 50%
2.1.1 Acesso   1,67% N4 100 1,66667 34%
2.1.2 Perguntas   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N3 50 0,83333 17%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -2,5 -2,50000 -50%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N1 -50 -1,25000 -25%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -25%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0%
2.3.1 Comunicações   2,50% N3 50 1,25000 25%
2.3.2 Solicitações   2,50% N1 -50 -1,25000 -25%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 0,00 0,00000 0%

3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -76%
3.2 Série histórica  7,50% N3 50 3,75000 76%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 78 – Nota do nível de transparência do TCM/RJ

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nível

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -1,00000 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 2,33333 -233%

1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 350%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -3,50000 350%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 87%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 87%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N1 -50 -0,87500 87%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 87%
1.3 Despesas   7,00% - -100 -2,33333 233%
1.3.1 Empenho   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 117%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 117%
1.4 Beneficiários   7,00% N4 100 7,00000 -700%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N5 150 10,50000 -1050%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -1,75000 175%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 87%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 87%
1.7 Receitas   7,00% - -3,50000 350%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 175%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 175%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - -1,75000 175%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N1 -50 -1,75000 175%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N2 0 0,00000 0%
1.10 Força de trabalho 7,00% - 1,16667 -117%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 -58%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N1 -50 -0,58333 58%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N5 150 1,75000 -175%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 58%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,17 -3,33333 333%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -0,833333 -0,83333 83%
2.1.1 Acesso   1,67% N3 50 0,83333 -83%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 83%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N1 -50 -0,83333 83%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -2,5 -2,50000 250%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N1 -50 -1,25000 125%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 125%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000 0%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 0,00 0,00000 0%

3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 375%
3.2 Série histórica  7,50% N3 50 3,75000 -375%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 79 – Nota do nível de transparência do TCM/SP

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -4,29167 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -14,29167 333%

1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 82%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -3,50000 82%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 20%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 20%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N1 -50 -0,87500 20%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 20%
1.3 Despesas   7,00% - -150 -3,50000 82%
1.3.1 Empenho   2,33% N1 -50 -1,16667 27%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 27%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 27%
1.4 Beneficiários   7,00% N2 0 0,00000 0%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N2 0 0,00000 0%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 4,37500 -102%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N4 100 1,75000 -41%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N3 50 0,87500 -20%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 -20%
1.6.4 Convênios   1,75% N3 50 0,87500 -20%
1.7 Receitas   7,00% - -1,75000 41%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 41%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 0,00000 0%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 -41%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 41%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 82%
1.10 Força de trabalho 7,00% - -2,91667 68%
1.10.1 Remuneração   1,17% N1 -50 -0,58333 14%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N1 -50 -0,58333 14%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 14%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N1 -50 -0,58333 14%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 14%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,06 -1,25000 29%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 0 0,00000 0%
2.1.1 Acesso   1,67% N3 50 0,83333 -19%
2.1.2 Perguntas   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N1 -50 -0,83333 19%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 29%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 29%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000 0%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 11,25 11,25000 -262%

3.1 Atualização   7,50% N3 50 3,75000 -87%
3.2 Série histórica  7,50% N4 100 7,50000 -175%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 80 – Nota do nível de transparência do TCE/RJ

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -5,95833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -2,62500 44%

1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 59%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 0,00000 0%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 15%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N3 50 0,87500 -15%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N3 50 0,87500 -15%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 15%
1.3 Despesas   7,00% - 50 1,16667 -20%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667 -20%
1.3.2 Liquidação   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N2 0 0,00000 0%
1.4 Beneficiários   7,00% N2 0 0,00000 0%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N3 50 3,50000 -59%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -2,62500 44%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 15%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 15%
1.6.3 Contratos   1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 15%
1.7 Receitas   7,00% - -3,50000 59%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 29%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 29%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 5,25000 -88%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N5 150 5,25000 -88%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 59%
1.10 Força de trabalho 7,00% - 0,58333 -10%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 -10%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N1 -50 -0,58333 10%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 10%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N5 150 1,75000 -29%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 10%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,02 0,41667 -7%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 4,1666667 4,16667 -70%
2.1.1 Acesso   1,67% N4 100 1,66667 -28%
2.1.2 Perguntas   1,67% N4 100 1,66667 -28%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N3 50 0,83333 -14%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 21%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 21%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - -2,5 -2,50000 42%
2.3.1 Comunicações   2,50% N1 -50 -1,25000 21%
2.3.2 Solicitações   2,50% N1 -50 -1,25000 21%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - -3,75 -3,75000 63%

3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 63%
3.2 Série histórica  7,50% N2 0 0,00000 0%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)



130

Quadro 81 – Nota do nível de transparência do TCE/SP

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - -8,87500 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - -14,29167 161%

1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 39%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - -2,62500 30%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N1 -50 -0,87500 10%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N1 -50 -0,87500 10%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N2 0 0,00000 0%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N1 -50 -0,87500 10%
1.3 Despesas   7,00% - -150 -3,50000 39%
1.3.1 Empenho   2,33% N1 -50 -1,16667 13%
1.3.2 Liquidação   2,33% N1 -50 -1,16667 13%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N1 -50 -1,16667 13%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 39%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 39%
1.6 Processos de contratação 7,00% - -1,75000 20%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N1 -50 -0,87500 10%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 10%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 -10%
1.6.4 Convênios   1,75% N1 -50 -0,87500 10%
1.7 Receitas   7,00% - 7,00000 -79%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N4 100 3,50000 -39%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N4 100 3,50000 -39%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - -1,75000 20%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N1 -50 -1,75000 20%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 39%
1.10 Força de trabalho 7,00% - 2,33333 -26%
1.10.1 Remuneração   1,17% N5 150 1,75000 -20%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 -7%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N1 -50 -0,58333 7%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 7%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N5 150 1,75000 -20%
1.10.6 Diárias   1,17% N1 -50 -0,58333 7%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,08 1,66667 -19%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 1,6666667 1,66667 -19%
2.1.1 Acesso   1,67% N4 100 1,66667 -19%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 9%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N3 50 0,83333 -9%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 14%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 14%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 1,25 1,25000 -14%
2.3.1 Comunicações   2,50% N3 50 1,25000 -14%
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000 0%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 3,75 3,75000 -42%

3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 42%
3.2 Série histórica  7,50% N4 100 7,50000 -85%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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APÊNDICE E – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA DA REGIÃO SUL

Quadro 82 – Consolidação do resultado da transparência eletrônica dos tribunais da Região Sul
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TCE/RS 21,96 - -50 - 100 50 100 50 - 50 50 50 50 50 - 0 -50 50 50 - -50 0 - 50 50 -50 - 50 50 50 50 50 50 - - 0 50 0 - 0 -50 - 0 0 - -50 150
TCE/PR 15,00 - 150 - 150 150 150 150 - 50 50 50 -50 -50 - 150 50 50 50 - -50 -50 - -50 -50 -50 - 50 0 0 -50 50 150 - - 50 -50 -50 - 100 -50 - 0 0 - -50 50
TCE/SC -1,04 - -50 - -50 0 0 -50 - 150 0 50 -50 -50 - 0 -50 -50 -50 - -50 50 - -50 -50 -50 - 150 50 50 0 -50 150 - - 50 50 -50 - 50 -50 - 50 100 - -50 150

MÉDIA DA TRANSPARÊNCIA 11,97
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 83 – Nota do nível de transparência do TCE/RS

Nível de 
Desempenho

Pontuação Nivel Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 21,95833 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 14,87500 68%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N1 -50 -3,50000 -16%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 300,00000 5,25000 24%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N4 100 1,75000 8%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N3 50 0,87500 4%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N4 100 1,75000 8%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N3 50 0,87500 4%
1.3 Despesas   7,00% - 150 3,50000 16%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667 5%
1.3.2 Liquidação   2,33% N3 50 1,16667 5%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N3 50 1,16667 5%
1.4 Beneficiários   7,00% N3 50 3,50000 16%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N3 50 3,50000 16%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 50,00000 0,87500 4%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N2 0 0,00000 0%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N1 -50 -0,87500 -4%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 4%
1.6.4 Convênios   1,75% N3 50 0,87500 4%
1.7 Receitas   7,00% - -50,00000 -1,75000 -8%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -8%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N2 0 0,00000 0%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - 100,00000 3,50000 16%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N3 50 1,75000 8%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N3 50 1,75000 8%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -16%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 300,00000 3,50000 16%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 3%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N3 50 0,58333 3%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N3 50 0,58333 3%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N3 50 0,58333 3%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N3 50 0,58333 3%
1.10.6 Diárias   1,17% N3 50 0,58333 3%

2. USABILIDADE   15,00% - -0,02 -0,41667 -2%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - 0,833333333 0,83333 4%
2.1.1 Acesso   1,67% N2 0 0,00000 0%
2.1.2 Perguntas   1,67% N3 50 0,83333 4%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N2 0 0,00000 0%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - -1,25 -1,25000 -6%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N2 0 0,00000 0%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -6%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000 0%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 7,50 7,50000 34%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -17%
3.2 Série histórica  7,50% N5 150 11,25000 51%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 84 – Nota do nível de transparência do TCE/PR

Nível de 
Desempenho

Pontuação 
Nivel

Nota ponderada

Análise 
Vertical da 

Nota 
ponderada

DIMENSÕES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 15,00000 100%
1. CONTEÚDO INFORMACIONAL 70,00% - 14,58333 97%
1.1 Peças orçamentárias  7,00% N5 150 10,50000 70%
1.2 Classificação orçamentária  7,00% - 10,50000 70%
1.2.1 Funcional Programática  1,75% N5 150 2,62500 18%
1.2.2 Programa (Projetos, Ações e Atividades) 1,75% N5 150 2,62500 18%
1.2.3 Natureza da despesa 1,75% N5 150 2,62500 18%
1.2.4 Fonte de recursos 1,75% N5 150 2,62500 18%
1.3 Despesas   7,00% - 150 3,50000 23%
1.3.1 Empenho   2,33% N3 50 1,16667 8%
1.3.2 Liquidação   2,33% N3 50 1,16667 8%
1.3.3 Pagamentos   2,33% N3 50 1,16667 8%
1.4 Beneficiários   7,00% N1 -50 -3,50000 -23%
1.5 Bem ou serviço prestado 7,00% N1 -50 -3,50000 -23%
1.6 Processos de contratação 7,00% - 5,25000 35%
1.6.1 Procedimento licitatório  1,75% N5 150 2,62500 18%
1.6.2 Editais e resultados 1,75% N3 50 0,87500 6%
1.6.3 Contratos   1,75% N3 50 0,87500 6%
1.6.4 Convênios   1,75% N3 50 0,87500 6%
1.7 Receitas   7,00% - -3,50000 -23%
1.7.1 Previsão de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -12%
1.7.2 Recebimento de receitas 3,50% N1 -50 -1,75000 -12%
1.8 Perfil organizacional  7,00% - -3,50000 -23%
1.8.1 Competências e estrutura 3,50% N1 -50 -1,75000 -12%
1.8.2 Informações para contato 3,50% N1 -50 -1,75000 -12%
1.9 Acompanhamento de obras 7,00% N1 -50 -3,50000 -23%

1.10 Força de trabalho 7,00% - 2,33333 16%
1.10.1 Remuneração   1,17% N3 50 0,58333 4%
1.10.2 Quadro de pessoal 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.3 Descrição dos servidores 1,17% N2 0 0,00000 0%
1.10.4 Situação dos cargos 1,17% N1 -50 -0,58333 -4%
1.10.5 Concursos públicos  1,17% N3 50 0,58333 4%
1.10.6 Diárias   1,17% N5 150 1,75000 12%

2. USABILIDADE   15,00% - 0,02 0,41667 3%
2.1 Acesso e pesquisa 5,00% - -0,833333 -0,83333 -6%
2.1.1 Acesso   1,67% N3 50 0,83333 6%
2.1.2 Perguntas   1,67% N1 -50 -0,83333 -6%
2.1.3 Ferramenta de busca 1,67% N1 -50 -0,83333 -6%
2.2 Tratamento da informação 5,00% - 1,25 1,25000 8%
2.2.1 Gravação de relatórios 2,50% N4 100 2,50000 17%
2.2.2 Autenticidade das informações 2,50% N1 -50 -1,25000 -8%
2.3 Retorno ao usuário 5,00% - 0 0,00000 0%
2.3.1 Comunicações   2,50% N2 0 0,00000 0%
2.3.2 Solicitações   2,50% N2 0 0,00000 0%
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 15,00% - 0,00 0,00000 0%
3.1 Atualização   7,50% N1 -50 -3,75000 -25%
3.2 Série histórica  7,50% N3 50 3,75000 25%

Descrição
%  de 

ponderação 
da pontuação

Avaliação do nível de transparência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quadro 85 – Nota do nível de transparência do TCE/SC

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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APÊNDICE F – RESULTADOS GERAL DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA NO ÂMBITO NACIONAL.

Quadro 86 – Consolidação do resultado geral da transparência eletrônica no âmbito nacional.
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1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7 1.7.1 1.7.2 1.8 1.8.1 1.8.2 1.9 1.10 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 1.10.6 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2 .2 2.3 2.3.1 2.3.2 3 3.1 3.2

NORTE 1 TCM/PA 58,12 - 150 - -50 -50 50 50 - 50 50 50 50 50 - 100 100 100 50 - 50 0 - 100 100 50 - 100 100 50 50 150 50 - - 0 100 0 - 50 0 - 50 50 - -50 150

SUDESTE 2 TCE/ES 53,71 - 100 - 150 -50 -50 -50 - 100 0 0 100 50 - -50 0 50 50 - 50 50 - 150 -50 150 - 150 100 100 0 150 150 - - 50 0 50 - -50 50 - 0 -50 - -50 150

NORDESTE 3 TCE/PI 41,13 - 150 - 100 100 100 100 - 100 100 100 100 -50 - 0 -50 0 0 - -50 100 - 50 0 -50 - 0 0 50 50 -50 150 - - 100 -50 50 - 50 -50 - 0 100 - -50 150

NORDESTE 4 TCE/PB 38,42 - 150 - 150 -50 150 150 - -50 100 -50 100 50 - -50 50 -50 -50 - 50 100 - 50 -50 -50 - 50 0 0 -50 -50 50 - - 100 -50 50 - 0 -50 - 50 50 - -50 150

CENTRO-OESTE 5 TCE/MT 36,83 - 150 - -50 50 150 -50 - 50 50 50 150 -50 - -50 -50 0 0 - 150 150 - 150 0 -50 - 0 150 0 -50 -50 150 - - 100 150 0 - 50 -50 - 0 0 - -50 0

NORDESTE 6 TCE/CE 35,04 - 50 - 50 -50 100 -50 - -50 -50 -50 50 -50 - 50 50 50 50 - -50 0 - 150 150 0 - 100 100 100 50 -50 150 - - 100 00 50 - 100 0 - 0 100 - -50 150

SUL 7 TCE/RS 21,96 - -50 - 100 50 100 50 - 50 50 50 50 50 - 0 -50 50 50 - -50 0 - 50 50 -50 - 50 50 50 50 50 50 - - 0 50 0 - 0 -50 - 0 0 - -50 150

NORTE 8 TCE/TO 21,92 - 150 - -50 0 0 0 - 50 50 50 0 0 - 50 50 50 0 - 50 50 - 100 100 -50 - 50 50 50 -50 -50 -50 - - 0 100 0 - 0 -50 - 0 100 - -50 0

CENTRO-OESTE 9 TCM/GO 20,63 - 150 - -50 0 0 0 - 50 50 50 0 0 - 50 50 50 0 - 50 50 - 100 100 -50 - 50 50 50 -50 -50 -50 - - 0 100 0 - 0 -50 - 0 100 - -50 0

SUL 10 TCE/PR 15,00 - 150 - 150 150 150 150 - 50 50 50 -50 -50 - 150 50 50 50 - -50 -50 - -50 -50 -50 - 50 0 0 -50 50 150 - - 50 -50 -50 - 100 -50 - 0 0 - -50 50

NORTE 11 TCE/AP 10,00 - -50 - 50 50 50 50 - 0 0 0 50 0 - 50 50 50 -50 - -50 -50 - 0 50 -50 - 150 50 50 -50 50 0 - - 0 -50 -50 - 0 -50 - 50 50 - -50 150

NORTE 12 TCE/PA 6,96 - 0 - -50 -50 50 0 - 50 50 50 0 -50 - 0 0 -50 -50 - -50 50 - 100 100 -50 - 100 50 50 -50 0 50 - - 0 0 0 - 0 -50 - -50 -50 - -50 150

NORDESTE 13 TCE/BA 6,92 - -50 - -50 -50 50 -50 - 0 0 0 -50 -50 - 50 50 50 50 - 50 50 - 50 -50 0 - 50 50 0 50 -50 50 - - 0 50 50 - 0 -50 - 50 50 - -50 150

CENTRO-OESTE 14 TCE/GO 5,71 - -50 - -50 100 100 -50 - 100 -50 -50 100 0 - -50 0 -50 -50 - -50 -50 - 50 -50 -50 - 150 -50 -50 -50 150 0 - - 0 50 0 - 50 -50 - 0 0 - -50 150

NORDESTE 15 TCE/PE 5,29 - 0 - 100 -50 100 100 - 0 0 0 50 -50 - -50 -50 50 -50 - -50 0 - -50 -50 -50 - 0 50 0 50 -50 0 - - 0 50 0 - 50 -50 - 0 100 - -50 150

NORTE 16 TCE/AC 5,13 - -50 - -50 -50 0 0 - 0 0 0 -50 -50 - 100 100 100 -50 - 50 50 - 50 50 -50 - 50 50 0 -50 0 50 - - 0 50 0 - 0 -50 - 0 50 - -50 150

SUDESTE 17 TCE/MG 4,96 - 150 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - -50 -50 150 -50 - -50 0 - -50 -50 150 - 50 0 0 -50 50 150 - - 100 0 50 - -50 -50 - 50 -50 - -50 50

NORTE 18 TCE/RO 4,92 - -50 - 50 50 50 50 - 50 50 50 0 0 - 50 0 0 -50 - -50 0 - 0 0 -50 - 50 50 50 -50 -50 -50 - - 0 -50 0 - 0 -50 - 0 50 - -50 150

NORDESTE 19 TCE/MA 0,71 - -50 - -50 -50 50 100 - 50 -50 0 100 -50 - -50 -50 0 0 - -50 0 - 100 0 -50 - 50 0 0 50 -50 50 - - 0 -50 -50 - -50 -50 - 0 0 - -50 150

SUDESTE 20 TCM/RJ -1,00 - -50 - -50 -50 -50 -50 - 0 -50 -50 100 150 - -50 0 0 -50 - -50 -50 - -50 0 0 - 50 0 -50 0 150 -50 - - 50 -50 -50 - -50 -50 - 0 0 - -50 50

SUL 21 TCE/SC -1,04 - -50 - -50 0 0 -50 - 150 0 50 -50 -50 - 0 -50 -50 -50 - -50 50 - -50 -50 -50 - 150 50 50 0 -50 150 - - 50 50 -50 - 50 -50 - 50 100 - -50 150

SUDESTE 22 TCM/SP -4,29 - -50 - -50 -50 -50 -50 - -50 -50 -50 0 0 - 100 50 50 50 - -50 0 - 50 -50 -50 - -50 0 -50 -50 -50 -50 - - 50 0 -50 - 0 -50 - 0 0 - 50 100

SUDESTE 23 TCE/RJ -5,96 - -50 - -50 50 50 -50 - 50 0 0 0 50 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 - 150 0 -50 - 50 -50 0 -50 150 -50 - - 100 100 50 - 0 -50 - -50 -50 - -50 0

NORTE 24 TCE/RR -7,63 - -50 - 50 0 50 50 - 0 -50 0 0 50 - -50 -50 -50 -50 - -50 0 - -50 -50 -50 - 50 50 0 50 -50 -50 - - 0 50 -50 - 0 -50 - -50 -50 - -50 150

SUDESTE 25 TCE/SP -8,88 - -50 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - -50 -50 50 -50 - 100 100 - -50 0 -50 - 150 50 -50 -50 150 -50 - - 100 -50 50 - 0 -50 - 50 0 - -50 100

NORDESTE 26 TCE/RN -9,96 - -50 - -50 -50 -50 -50 - 50 50 50 0 0 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 - -50 0 -50 - 50 -50 -50 -50 0 -50 - - 0 -50 0 - 0 -50 - 0 50 - -50 150

NORDESTE 27 TCM/BA -10,21 - 0 - -50 -50 50 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - 50 50 0 -50 - -50 50 - 50 50 -50 - -50 -50 0 -50 50 -50 - - 0 -50 0 - 0 -50 - -50 -50 - -50 150

NORDESTE 28 TCE/SE -14,46 - -50 - -50 -50 -50 -50 - 0 0 0 0 -50 - 50 50 0 -50 - 50 50 - -50 -50 -50 - 0 -50 -50 -50 -50 50 - - 0 -50 0 - 50 -50 - 0 50 - -50 50

NORTE 29 TCE/AM -22,38 - -50 - -50 -50 -50 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - 0 0 0 -50 - -50 -50 - 50 50 -50 - -50 50 0 0 50 50 - - 0 50 0 - 0 -50 - 50 50 - -50 0

CENTRO-OESTE 30 TCE/MS -23,38 - -50 - -50 -50 -50 -50 - 100 -50 -50 -50 0 - -50 -50 -50 0 - -50 50 - 50 -50 -50 - -50 150 50 0 150 50 - - 50 -50 -50 - -50 -50 - 0 0 - -50 -50

NORDESTE 31 TCE/AL -31,50 - -50 - -50 -50 -50 -50 - -50 -50 -50 -50 -50 - 0 -50 0 -50 - -50 -50 - 50 50 -50 - 0 -50 -50 -50 -50 -50 - - 0 -50 0 - 0 -50 - 0 0 - -50 0

CENTRO-OESTE 32 TC/DF -39,46 - -50 - -50 -50 0 0 - -50 -50 -50 -50 -50 - -50 -50 0 -50 - -50 -50 - -50 -50 -50 - -50 -50 50 -50 -50 -50 - - 0 50 50 - -50 -50 - -50 -50 - -50 0

MÉDIA NACIONAL 6,66

MÉDIA REGIONAL 12,77

MÉDIA POR DESCRITORES 12,50 - -4,69 -12,50 31,25 0,00 - 20,31 0,00 0,00 14,06 -11,67 - 4,69 -1,61 18,75 -18,75 - -28,57 16,13 - 35,94 6,25 -29,69 - 46,88 28,13 11,29 -21,67 17,19 29,69 - - 31,25 11,29 1,56 - 8,06 -43,75 - 4,69 21,88 - -46,88 95,31
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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