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TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL 

DE JAGUARIÚNA E PAULINIA 

RESUMO 

O objetivo principal deste estudo é apresentar a importância e a aplicabilidade da 

transparência nas ações governamentais, visto que, a população está mais atenta e 

participativa ao que se refere aos atos e gastos públicos. Esta fiscalização está 

ligada ao excesso de casos de corrupção, que estamos acompanhando nos últimos 

anos. A pesquisa foi realizada através de análise dos dados e informações 

apresentados pelas prefeituras de Jaguariúna e Paulínia, em seu portal da 

transparência e também através de pesquisa em órgãos competentes. Observadas 

as questões relacionadas á divulgação, acessibilidade, facilidade de compreensão e 

objetividade. Pretende-se com este estudo, demonstrar o cumprimento da lei junto a 

estas prefeituras. 

 

Introdução 

As contas públicas nunca, em sua história, foram tão questionadas e fiscalizadas, 

tanto no que tange os gastos públicos, quanto na eficácia das ações 

governamentais. Com o aumento da participação da sociedade nas questões 

voltadas à política, e gestão governamental, deu-se a necessidade de maior 

transparência às ações do governo. A lei complementar nº 131 de 27 de maio de 

2009, conhecida como LEI DA TRANSPARÊNCIA, acrescentou dispositivos à Lei 

Complementar 101, de 04 de maio de 2000, que determinou a divulgação das 

informações pormenorizadas e em tempo real da execução orçamentária e 

financeira governamental. Esta lei veio em resposta às cobranças de maior 

publicidade e acessibilidade às contas públicas, possibilitando maior fiscalização, e, 

consequentemente maior controle e combate à corrupção. O maior objetivo da Lei 

da Transparência é dar o direito à informação á população, abrindo as contas 

públicas em tempo real, passar maior credibilidade, confiança e contribuir para a 

democracia. O Decreto nº7185 de 27 de maio de 2010 regulamentou as informações 

exigidas, a forma como devem ser apresentadas, equalizando as informações a 

serem disponibilizadas em todas as esferas do governo. Porém, a Lei da 
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Transparência, atenderá seus objetivos, na medida em que a sociedade tiver 

consciência do seu papel no acompanhamento das informações. 

O presente estudo demonstra e apresenta a aplicação e a importância da 

transparência nas ações governamentais, visando: indicar as principais obrigações 

da lei complementar nº131 de 27 de maio de 2009, analisar a aplicabilidade da Lei 

da Transparência na região da RMC (Região Metropolitana de Campinas), e 

demonstrar a importância do acompanhamento da população na gestão pública. A 

Democracia, regime existente no Brasil, diz que quem deve tomar decisões políticas 

e de poder, é o povo. Diante da impossibilidade de todos os cidadãos tomarem tais 

decisões, elas são tomadas por representantes do povo, eleitos por votação direta, e 

com a responsabilidade de representarem seus eleitores. Os cidadãos por sua vez, 

tem a obrigação de, acompanhar e avaliar as decisões tomadas pelos seus eleitos, 

cobrando atitudes e decisões que visem o bem estar de todos. Porém, a população, 

não encontrava uma forma fácil e dinâmica de avaliar tais decisões.  

Com a globalização dos sistemas de informações, foram criados mecanismos para 

que todos tivessem acesso às tomadas de decisão do governo. Com o passar dos 

anos, viu-se a necessidade de criar regras específicas para que, as informações 

fossem divulgadas basicamente da mesma forma entre as esferas do Governo. As 

informações constantes no Portal da Transparência, devem ser divulgadas para a 

compreensão de todo o cidadão, para que possam entender, avaliar e gerenciar as 

atitudes governamentais.  

Trata-se de um tema de extrema relevância, visto que embora esteja á disposição 

de todos os cidadãos, há pouca participação popular. Seja por falta de interesse, ou 

por desinformação deste importante dispositivo de avaliação. 

 

Objetivos:  

Demonstrar a importância e aplicabilidade da Lei da Transparência Pública no 

cenário atual. 

Metodologia 
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O objetivo dessa pesquisa é descrever as características principais de cada 

município, utilizando-se dos relatórios fornecidos pelos municípios á população 

através de seus endereços eletrônicos.  

É uma abordagem qualitativa e quantitativa, pois, são descritos de forma a chamar a 

atenção quanto ás informações divulgadas pelos municípios, para gestão do 

cidadão, em observância à Lei de Transparência.  

Desenvolvimento 

As cidades apresentadas terão seus dados colhidos no site oficial, através do portal 

da transparência. Serão analisadas as informações no que tange à lei de 

Transparência, em sua obrigatoriedade, quanto as publicação de suas contas 

públicas. 

Tabela - Publicidade das Leis Orçamentárias e das Prestações de Contas dos 

municípios de Jaguariúna e Paulínia em seus sites de publicação oficial – LC 131/09 

Municípios 
Leis 

Orçamentárias Receitas Despesas Licitações RREO RGF 

Jaguariúna x x x x x x 

Paulínia x x x x x x 

 

Resultados Preliminares 

Os municípios analisados estão em acordo com a Lei da Transparência, no que 

tange a publicação de suas contas, Relatórios de Execução Orçamentária, Gestão 

Fiscal e Leis orçamentárias. As informações são acessíveis, porém, exige 

compreensão contábil para analisar á eficácia dos gastos públicos. 
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