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RESUMO 

A sociedade vem enfrentando uma crise em relação aos valores morais e éticos de 

seus governantes e consequentemente vem aumentando a sua descrença nas 

instituições públicas. Diante disto, é cada vez mais comum ver cidadãos solicitando 

dados públicos e acesso a informação, no intuito de fiscalizar a aplicação dos 

recursos públicos. Neste contexto, o presente artigo contempla alguns aspectos da 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), com ênfase em um de seus pilares, a 

transparência na gestão pública. 

Deste modo, o objetivo deste estudo é analisar a transparência das ações da gestão 

pública nos municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas), através de 

uma análise dos portais eletrônicos, em especial no que diz respeito ao cumprimento 

às exigências da Lei Federal nº 12.527/2011 – LAI (Lei de Acesso à Informação 

Pública), observando as questões relacionadas á divulgação, acessibilidade, 

facilidade de compreensão e objetividade.  

 

Palavras Chave: Lei de Responsabilidade Fiscal, Transparência, Lei de Acesso a 

Informação. 

 

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à informação a todos os cidadãos, 

com isso a transparência dos atos públicos tem se tornado um fato de relevância 

nos dias atuais.  

A transparência dos atos públicos ganhou destaque, através da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, 

que em seu art. 48 garante a ampla divulgação em meios eletrônicos de acesso 

público. A LRF tem como base quatro pilares, sendo estes o planejamento, a 

transparência, o controle e a responsabilização, indicando parâmetros para uma 

administração eficaz, representando desde modo, um marco no exercício pleno da 

cidadania. Através dela é possível ter a visão de como são gerenciados os recursos 

públicos nas três esferas da Administração Pública: União, Estados e Municípios. 

A participação contínua da sociedade na gestão pública permite que os cidadãos 

fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos e para que haja o 



acompanhamento e monitoramento do controle social nas políticas públicas faz-se 

necessário o fornecimento das informações. 

Para garantir a efetividade do acesso à informação pública foi promulgada a Lei nº 

12.527/2011, conhecida como LAI – Lei de Acesso a Informação que entrou em 

vigor no dia 16 de maio de 2012. Esta norma contempla os três Poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) de todos os estados, mais o Distrito Federal, 

Ministério Público, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e demais entidades privadas que direta ou indiretamente mantêm 

contratos com algum órgão público. 

 

OBJETIVO 

Com o propósito de maior compreensão e conhecimento acerca do conteúdo e com 

base na LRF, argumenta-se: Qual o nível de divulgação das informações nos Portais 

da Transparência dos Municípios da Região Metropolitana de Campinas? 

O presente estudo tem como objetivo demonstrar o nível de divulgação das 

informações publicadas e verificar se estão de acordo com o que está previsto na 

Lei de Acesso à Informação. 

 

METODOLOGIA  

A metodologia vem demonstrar o estudo no Portal da Transparência das cidades da 

região de Campinas (RMC) e verificar se este canal, pelo qual o cidadão pode 

acompanhar a execução financeira dos programas de governo, está de acordo com 

a Lei de Acesso à Informação. 

A pesquisa a ser realizada será por meio de pesquisa descritiva e qualitativa de 

modo a estudar as características da população e pesquisa bibliográfica, adquirindo 

assim, um meio de conhecimento prévio acerca de determinado tema ou ainda 

aprofundá-lo. 

 

DESENVOLVIMENTO  

A coleta de dados baseia-se nos indicadores previstos na Lei Complementar Federal 

N°101/2000, na Lei Federal de Acesso à Informação nº 12527/11 e Decreto Federal 

n° 7.185/2010. 

Os indicadores utilizados, bem como as variáveis a serem analisadas, são 

demonstrados no Quadro I. 



Quadro I 

INDICADOR VARIÁVEIS ANALISADAS 

Receita 
Prevista e 
Despesa Fixada 

Disponibilização das receitas e despesas que constam no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 
Orçamentária Anual, em cumprimento ao artigo 48 da Lei 
Complementar Federal n° 101/2000. 

Despesa 
Detalhada 

Divulgação das despesas segundo o art. 7°, I, do Decreto Federal 
n° 7.185/2010. 

Receita 
Detalhada 

Divulgação das receitas segundo o art. 7º, II, do Decreto Federal 
nº 7.185/2010. 

Obras Públicas 
Disponibilização de dados gerais para o acompanhamento das 
obras públicas Lei Federal nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, V. 

Licitações 
Gerais 

Disponibilização das informações relativas à Lei Federal no 
12.527/2011, Art. 8º, §1º, IV. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente estudo abrange os municípios da Região Metropolitana de Campinas 

(RMC), e encontra-se em fase de coleta das informações nos portais eletrônicos de 

cada município da RMC. 
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