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O ACESSO A TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Maria Patrícia Durães Vargas 

 

 

RESUMO: O presente trabalho apresenta a eficácia da Lei complementar nº 131/2009, Lei da Transparência, 

como instrumento de controle social na administração pública. A lei, criada através do art. 48, II, da Lei de 

Responsabilidade fiscal determina a liberação total de conhecimento para acompanhamento da sociedade, em 

tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 

acesso público, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que representa um progresso na 

Transparência dos gastos públicos. O objetivo proposto consiste em analisar os benefícios que a LC 131/09 traz 

aos municípios com menos de 50.000 (cinquenta mil) habitantes, o mesmo obedece ao que preceitua a referida lei, 

bem como também a importância da LC 131/09 no combate à corrupção. A metodologia do estudo incluiu, além 

da consulta bibliográfica a artigos, leis e livros relacionados ao tema, a pesquisa qualitativa e explicativa. No 

entanto, não basta apenas disponibilizar as informações sobre as receitas e gastos públicos; é necessário que essas 

informações estejam de forma compreensível pelo cidadão comum, para a efetivação do controle social da 

administração pública. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Controle Social. Legislação. Transparência. 

 

ABSTRACT: The present work presents the effectiveness of Supplementary Law no. 131/2009, Transparency 

Law, as an instrument of social control in public administration. The law, created through art. 48, II, of the Fiscal 

Responsibility Law determines the total release of knowledge to accompany the company, in real time, detailed 

information on the budgetary and financial execution, in electronic means of public access, the Union, the States, 

the Federal District and of Municipalities, which represents progress in Transparency of public expenditure. The 

proposed objective is to analyze the benefits that LC 131/09 brings to municipalities with less than 50,000 (fifty 

thousand) inhabitants, the same obeys to that stated in said law, as well as the importance of LC 131/09 in the fight 

against corruption. The methodology of the study included, besides the bibliographical consultation to articles, 

laws and books related to the subject, the qualitative and explanatory research. However, it is not enough to make 

public revenue and expenditure information available; it is necessary that this information is comprehensible by 

the common citizen, for the effective control of public administration. 

 

KEYWORDS: Social Control. Legislation. Transparency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sancionada em 27 de maio de 2009, a Lei Complementar n. 131/09, “Lei da 

Transparência Pública”, vem acrescentar dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

101/2000. O prazo para entrar em vigor são de 1 (um) ano para a União, Estados, Distrito 

Federal, e Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes; 2 (dois) anos para municípios 

que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; e 4 (quatro) anos para 

os municípios que tenham até 50.000(cinquenta mil) habitantes. Esse prazo será contado a partir 

da data de publicação da Lei; que exige a publicação em tempo real de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico, ao público.  

O descumprimento a determinação até o encerramento do prazo estabelecido, sujeita o 

ente ao não recebimento de transferências voluntárias, ou seja, recursos correntes de capital; a 

aludida lei gerou uma revolução nos processos do setor público e um avanço na democracia do 

país, e com ela as dúvidas começam a surgir, como: de que forma serão apresentadas essas 

informações; como será fiscalizada a veracidade e periodicidade dessas informações, se estão 

sendo publicadas dentro do prazo previsto, e até que ponto está sendo transparentes de forma 

que os cidadãos entendam e confiem inteiramente nessas informações? 

A importância deste trabalho se dá pelo aporte aos emancipados para que estes entendam 

os seus direitos e importância como cidadãos participativos nessa fase da administração pública, 

segundo explana Meirelles (2004), despertando o interesse da sociedade para cobrar uma 

administração pública eficiente na gestão dos recursos públicos, fortalecendo a democracia, 

além de prevenir e combater a corrupção, que tem um custo médio entre R$ 50 bilhões e R$ 85 

bilhões de perdas anuais no Brasil, o que representa 1,3% e 1,4% do PIB brasileiro.  

Este trabalho tem como objetivo analisar os benefícios que a Lei Complementar n. 

131/09 traz aos municípios com menos de 50.000 (cinquenta mil) habitantes, o mesmo obedece 

ao que preceitua a referida lei, bem como também a importância da Lei Complementar n. 131/09 

no combate à corrupção.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa básica, cujo objetivo de acordo com Silva e Menezes (2005, 

p. 20), “é gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática 

prevista. Envolve verdades e interesses universais”. 

Do ponto de vista da forma de abordagem deste estudo, o mesmo pode ser classificado 

como sendo do tipo qualitativo, o qual compreende ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, 

explorando suas ideias e preocupações sobre determinado assunto, analisa os temas em seu 

panorama natural, procurando interpretá-los em termos da acepção adotada pelos indivíduos. 

Nesse contexto, Gil (2010), corrobora acerca da pesquisa qualitativa, ao relatar que o 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave. 

 Quanto ao objetivo, esse estudo pode ser classificado como explicativo, que segundo 

Gil (2010, p. 28), “pesquisas explicativas têm como preocupação central identificar os fatores 

que determinam ou que contribuem para ocorrência dos fenômenos. Desta forma, busca o 

aprofundamento sobre o conhecimento da realidade, buscando a razão e o porquê das coisas”. 

 Este estudo aludiu a uma pesquisa bibliográfica sobre a qual Michaliszyn e Tomasini 

(2009), relatam ser uma pesquisa desenvolvida a partir de referências, como livros, artigos, 

documentos entre outros, necessária para fundamentar a pesquisa empírica. 

 

ASPECTOS LEGAIS ACERCA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

 

A Administração Pública compreende todo conjunto de órgãos, agentes, bens, atos e 

serviços formados pelo Estado, que visa atender as necessidades coletivas.  

Segundo Kohama (2009, p. 2), “administrar é conduzir os serviços públicos, não é 

somente a prestação os serviços em si, assim como também, ter a intenção de alcançar o objetivo 

e obter o resultado final desejado”.  

A Administração Pública é estruturada por dois aspectos: A administração direta ou 

centralizada e a Administração indireta ou descentralizada: A administração direta é constituída 

pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, estão relacionados a Federação e seus 

órgãos. Já a Administração indireta é composta por Autarquias, entidades estatais, fundações 

públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista através dessas entidades as 

atividades administrativas são determinadas pelo Estado de forma descentralizada como 
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serviços públicos ou de interesse público. Ainda, deve obedecer de forma conveniente à Lei e 

seus princípios, sem aceitar nenhum ato incerto para o interesse público, assim controlando seus 

atos e satisfazendo as necessidades coletivas com eficiência.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é um código de conduta para os administradores 

públicos de todo o País, com total vigor para os três poderes, o executivo, o legislativo e o 

judiciário, e que envolve as três esferas de governo que são o federal, o estadual e o municipal.  

A LRF vem mudando a história da administração pública no Brasil, sendo que, através dela, 

todos os governantes passarão a obedecer a regras e restrições para administrar as finanças na 

gestão fiscal, prestando contas sobre o valor e como gastam os recursos da sociedade, 

representando um marco para a administração pública brasileira, com vista em uma gestão 

responsável, eficiente, eficaz e, sobretudo transparente em benefício da sociedade, colaborando 

não só a aplicação de sanções àqueles que não cumprirem as determinações nela contidas, como 

também assegurando à sociedade o acompanhamento através da divulgação de todos os seus 

demonstrativos (GIACOMONI, 2010).  

Oficialmente designada de lei complementar n. 101, aprovada em 04 de maio de 2000, 

surgindo em um momento de grande descrédito na gestão pública, diante de muitos exemplos 

de infortúnio financeiro conduzido pelo excesso de endividamento público e elevadas despesas 

de custeio, sobretudo as despesas com pessoal, justificada pelo hábito, onde na política 

brasileira daqueles gestores que promoveram obras de grande porte no final de seus mandatos 

deixando a conta arcada para seus sucessores, e assim dando ênfase a total falta de credibilidade 

do cidadão para com aqueles que governam nosso País .  

A LRF, na verdade, introduz uma nova cultura do consumo, ou melhor, uma nova 

cultura da regência que possibilita valorar o equilíbrio fiscal como meta a ser seguida, e para 

tanto, a Lei apresenta vários princípios e parâmetros, entre os quais podemos ressaltar: o 

planejamento, a transparência, os limites de endividamento, o estabelecimento de mecanismos 

para concessão das renuncias fiscais e a prudência. Portanto, a LRF se ocupa de estabelecer 

padrões de boa governança, apresentando uma preocupação com dois agregados 

macroeconômicos, que muito vêm pressionando as contas públicas no Brasil, abordando 

questões como o endividamento público e as despesas de pessoal, e, sobretudo, relativo ao 

aumento excessivo, nas últimas décadas, dos gastos com inativos e despesas previdenciárias.  

Com relação ao endividamento, a irresponsabilidade fiscal atingiu nas últimas décadas, 

níveis alarmantes, principalmente a dívida pública interna após o plano real, determinando um 
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colapso imenso nos cofres públicos. Essa elevação do endividamento público comprometeu a 

estabilidade macroeconômica e as perspectivas de crescimento, pois, o governo ao confinar o 

financiamento do déficit público através do imposto inflacionário, optando pelo financiamento 

via dívida pública, aumentou assim, as taxas de juros no decorrente período.  

Com isso, a política econômica, comprometeu a crescente economia brasileira, vetando 

um desenvolvimento sustentável. A situação vivenciada nesta época demonstrou que embora 

estejamos fazendo um grande esforço transitório de despesas correntes, as despesas financeiras 

asfixiam as contas públicas brasileiras. Em face desse diagnóstico, o estabelecimento de regras 

claras e regidas para conter o aumento do endividamento público, bem como para a manutenção 

de uma relação estável da dívida, é inevitável, sob pena de comprometermos de vez o 

crescimento econômico, além do que, o endividamento excessivo caracteriza-se como pacto 

espantoso entre gerações. Nessa perspectiva, Di Pietro (2001), relata sobre o acompanhamento 

das despesas públicas, destaca: [...] a exigência de declaração formal de adequação diante do 

PPA e da LDO, além da lei orçamentária anual, cria o comprometimento direto do ordenador 

pelo rigoroso acompanhamento do aumento das despesas. O autor ressalta ainda que “como 

decorrência, o gerenciamento orçamentário e financeiro tem mais um elemento de checagem 

obrigatória antes de emitir qualquer empenho ou autorizar movimentações financeiras: verificar 

se implica ou não aumento de despesas”.  

 Gasparini (2011) afirma que a LRF busca almejar o planejamento na administração 

pública, assim como determinar a busca eficaz nos gastos públicos, não necessariamente 

consumindo em menor escala, mas sim melhorando seu consumo através de incentivos como o 

aumento da arrecadação própria dos entes federativos, mediante a cobrança eficiente dos 

tributos de sua competência, contribuindo para superávits primários que conduzirão para a 

estabilidade macroeconômica, além de instituir a imposição de limites para a dívida pública.  

O poder Executivo, sendo o principal agente responsável pelas finanças públicas, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, os Poderes Legislativo e Judiciário também são subordinados à 

referida norma. A LRF trouxe uma mudança substancial na forma de condução da gestão 

financeira dos três níveis de governo. Assim, é preciso saber como planejar o que deverá ser 

executado, pois além desta ação deve-se controlar os custos contidos, cumprindo o sistema 

dentro do custo previsto. A sua criação se deu pelo esforço das reformas do estado promovido 

pelo governo federal para estabilizar a economia brasileira a partir da moeda do Plano Real.  
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O art. 48 da Lei Complementar de n. 101/2000, a respeito da LRF, destaca que são 

instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 

em recursos eletrônicos de acesso global: O Plano Plurianual de Governo; A Lei de Diretriz 

Orçamentária; A Lei Orçamentária Anual; O Relatório Resumido de Execução Orçamentária; 

O Relatório de Gestão Fiscal; A Prestação de Contas e o Respectivo Parecer Prévio.  

No regimento público, as informações disponibilizadas pela contabilidade pública, são 

indispensáveis para uma boa administração pública na qual, a direção precisa gerar dados 

importantes que permitam aos controladores internos e externos o acesso rápido e de fácil 

entendimento. Desse modo, com essa gama de informações precisas e claras que se institui a 

LRF, que foi normatizada para a grande necessidade da prestação de contas no setor público.  

A LRF apresenta para o planejamento dos gastos públicos, a mesma base instituída pela 

Constituição Federal que fala do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. O Plano Plurianual, que é a lei de periodicidade 

quadrienal, dá início no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo e encerra no 

primeiro ano de mandato do sucessor, que foi instituído pelo art. 65 da Constituição Federal de 

1988 que atua como agente normalizador e regulador da atividade econômica, cuja função 

implica em fiscalizar, planejar e incentivar dentro do segmento do setor público, onde para o 

setor privado tem apenas a função de indicar o procedimento adotado pelo setor público.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o art. 165 da Constituição Federal de 

1988, se dá por instrumento de planejamento contendo metas e prioridades da administração 

pública para o exercício financeiro posterior, de elaboração da Lei Orçamentária Anual. A Lei 

apresenta alteração na legislação tributária que indica as mudanças que ocorreram na política 

tributária, as modificações da política de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento, 

ou seja, mudanças na estrutura da política de pessoal. A LDO precisa estar em conformidade 

com a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal sendo que ela integra aos anexos de metas fiscais 

e de riscos fiscais que foram estabelecidos nos § 1º e 3º do art. 4º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Este anexo das metas fiscais apresenta os valores correntes e constantes, das receitas e 

despesas, do resultado nominal e primário, e do valor integral da dívida pública. Embora o 

anexo de riscos fiscais disponha sobre a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos que 

possam vir a atingir as contas públicas, e neste contém orientações que auxiliam a tomada de 

decisões para o gestor público (GASPARINI, 2011).  
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O orçamento público é o alicerce da gestão pública uma vez que é por meio deste que 

se projetam gastos e obtenção de receitas. O orçamento é uma lei que institui políticas para o 

exercício, e que deve obedecer ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Este 

entendimento sobre orçamento é fundamental para a compreensão da Lei Orçamentária Anual, 

pois por meio dela se define o orçamento. A obrigatoriedade de elaboração e publicação, desse 

documento, conforme explana GiacomonI (2002), por parte dos governantes, seja ela por meio 

eletrônico, de relatórios e demonstrativos contábeis, busca assegurar aos eleitores, credores, 

investidores e ao próprio cidadão, o acesso as informações essenciais ao controle e avaliação 

dos gastos públicos. E, como instrumento de transparência, elaborados por informações 

produzidas pela contabilidade governamental, a Lei estabelece, entre outros, o Relatório de 

Gestão Fiscal, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e as Prestações de Contas.  

Para sincronia da classificação da despesa pública, cabe ao órgão central do Sistema de 

Contabilidade Federal, representado pela Secretaria do Tesouro Nacional, consolidar os 

balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tendo vistas da 

elaboração do Balanço do Setor Público Nacional, conforme determina o inciso XI do art.5º do 

Decreto n. 3.589 de 2000. E após a edição da LRF, foi editada a Portaria n. 163 de 2001 que 

dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas para o âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 A fim de padronizar os procedimentos de execução orçamentária das entidades da 

Federação, favorecendo o levantamento e análise das informações em nível nacional, a STN 

estabeleceu a classificação orçamentária das receitas e das despesas públicas a serem utilizadas 

por todos os entes, facultando o desdobramento das receitas segundo as singularidades de cada 

estado ou município (MOTTA; VASCONCELOS, 2006).  

A Lei n. 4.320/64 e a LRF, apesar de serem identificadas como principais normativos 

que regem a Contabilidade Pública no Brasil, possuem poucos artigos passiveis de comparação. 

O item IX da Lei acima mencionada, que trata da contabilidade, apresenta dois artigos onde o 

assunto também é o objeto de registro da LRF. Essa ausência sobre os tópicos comuns ou que 

diferenciam os dois normativos, se repete praticamente em todo o seu texto legal. Assim, 

mesmo abarcando diversos temas relacionados a aspectos contábeis, muitas vezes ficam 

bastante específicos, quase não se verifica a sobreposição das suas regras e normas voltadas 

para a contabilidade pública ente a LRF e a Lei n. 4.320/64.  
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Diante da finalidade e natureza da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode-se perceber que 

não há vários aspectos contábeis tratados em seus textos. Segundo Araújo (2009), os dois 

instrumentos legais, em comparação, é possível identificar que houve mais aspectos 

convergentes entre as Leis n. 4.320/64 e a LRF do que aspectos conflitantes em essencial 

importância para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da Administração 

Pública, a qual não obstante as melhorias técnicas que tem sido apresentada nos últimos anos 

pelo Governo Federal, pois muito ainda precisa ser feito para que as demonstrações contábeis 

elaboradas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios sejam mais confiáveis e deem 

maior clareza à sociedade e ao cidadão sobre o que o governo faz com os recursos arrecadados 

através dos impostos cobrados a população. A participação dos Tribunais de Contas nesse 

processo, vem atestar a fidelidade e o comprometimento para com essas informações, 

imprescindíveis nos atos públicos e a demanda em geral.  

Ainda, foi estabelecida uma nova ordem com a abertura política, com vista no 

desenvolvimento do princípio da dignidade da pessoa humana, passou-se a ter mais atenção às 

condutas populares direcionadas à total satisfação do cidadão. Contudo, abrangeram-se os 

órgãos de fiscalização, controle e julgamento, os quais passam a priorizar ações contra a prática 

hedionda da corrupção. Nesse âmbito, os órgãos que atuam em sincronia no enfrentamento da 

corrupção são: o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério 

Público Federal e Estadual, a Advocacia Geral da União, o Conselho Nacional de Justiça, a 

Procuradoria Geral da República, a Polícia Federal, a Secretaria da Receita Federal, a Ordem 

dos Advogados do Brasil, como também os Tribunais de Contas dos estados e dos municípios.  

A transparência é uma expressão que faz parte da promulgação da Declaração dos 

Direitos e do Cidadão de 1789, estabelecendo o direito à sociedade de pedir contas a todo agente 

público pela administração, fato que atualmente vem sendo o foco principal ao exercício da 

cidadania na fiscalização e participação efetiva nas decisões do poder público. 

Nessa perspectiva, a Administração Pública pode ser definida, precisamente, como a 

ação concreta e imediata que o Estado desenvolve para o cumprimento dos interesses coletivos 

e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas, aos quais, evidencia-se, que 

a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado (MORAIS, 2005). 

De acordo com a Constitucionalidade, a qual passou a ser regida pelos princípios 

informativos da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, como também da 

Eficiência, princípio recentemente inserido no texto da Constituição. Para tanto, ressalta-se que 
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o princípio da Eficiência após a Emenda Constitucional n. 19/1998, como atesta Filho (2011, 

p. 18) “revelam as diretrizes fundamentais da Administração, de modo que só se poderá 

considerar válida a conduta administrativa se compatível com eles”. 

A participação popular, através de audiências públicas, demonstra a nova era dessa fase 

de controle social perante os gastos públicos. A interação proposta pela LRF, busca aproximar 

o gestor da sociedade, confrontando assim o que se deseja fazer com o que realmente tem que 

ser feito na execução orçamentaria. Para tanto, conclui-se que a transparência é um dever de 

todos os gestores, e sua finalidade principal consiste na moralidade e a eficiência da 

Administração Pública. Seguindo esse raciocínio Filho (2011) ressalta que a transparência na 

administração pública é uma obrigação atribuída a todos os administradores públicos, pois a 

ação administrativa recai sobre si em nome dos cidadãos que compõe a espaço territorial onde 

exerce a função de poder, devendo então zelar pela coisa pública com afinco, assim como teriam 

na administração de seus próprios interesses. Os receptores dessa gestão têm o direito à 

promulgação dos atos estatais e a possibilidade de realizar a fiscalização. O enfretamento à 

corrupção é apenas uma das dimensões da transparência, mas dado como o principal, isto é, 

recai o direito aos cidadãos a não restrição ao fiscalizar as ilegalidades que venham a se 

apresentar na administração pública, como também verificar se os recursos lançados neste 

ambiente estão sendo adequadamente utilizados, tudo em prol da qualidade de vida dos 

indivíduos inseridos nesse contexto. 

Como ressalta a CGU (2010), a concepção de transparência é mais ampla que 

publicidade, uma vez que esta, de acordo com a publicidade é o aspecto formal, de dar 

publicidade às informações públicas, enquanto a transparência se materializa quando os 

cidadãos têm acesso e efetivamente compreendem as informações, como salientado no Manual 

de Integridade Pública e Fortalecimento da Gestão. 

A Lei n. 12.527/11, conhecida como Lei de Acesso a Informação – (LAI), regulamenta 

o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3º do art. 37 e no 

§ 2° do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

revoga a Lei n. 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 

1991. A Lei também aumenta os mecanismos de obtenção de informações e documentos, 

incumbindo à Administração Pública atender às demandas dos cidadãos. Essa lei é uma 

conquista social, reivindicada há muito tempo por várias entidades defensoras da transparência 

dos atos governamentais, ela trata de assuntos de interesse da União, Estados, Distrito Federal 



12 

 

e Municípios; como prevê a própria Constituição Federal de 1988, todos têm direito a receber 

informações, seja de interesse particular ou coletivo. 

A LAI dispõe nos art. 1º e 2º, sobre os procedimentos a serem observados pelo poder 

público, afim de garantir o acesso a informação, mostrando os entes públicos que se 

subordinarão a ela, como os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo, 

Legislativo, incluindo Tribunais de Contas; Judiciário e Ministério Público e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pelos entes da federação.   

Além da administração pública, a Lei também abrange entidades privadas sem fins 

lucrativos que recebem recursos públicos do orçamento, direta ou indiretamente por meio de 

convênio, acordo, termo de parceria, subvenção social, contrato de gestão, ajuste ou outros 

instrumentos. A publicidade a que estão submetidas às entidades refere-se à parcela dos 

recursos públicos recebidos e à sua destinação, além das prestações de contas a que estejam 

legalmente obrigadas.   

A diretriz prevista no Inciso I da Lei de Acesso a Informação, indica que a publicidade 

das informações públicas passa a ser a regra, enquanto que o sigilo será apenas a exceção, as 

quais são consideradas ultrassecretas, secretas ou reservadas. Em função dessa inovação, a Lei 

garante o amplo acesso às informações públicas. Nos termos da Lei, qualquer interessado 

poderá apresentar pedido de acesso a informações públicas, sem precisar explicar os motivos 

da sua solicitação. Os art. 6º e 7º asseguram o acesso à informação através de vários direitos, 

garantindo uma gestão transparente, propiciando amplo acessa as informações e sua divulgação.  

É dever do Estado garantir o direito ao acesso a informação, jamais devendo ser negado 

o acesso à informação, exceto informações sigilosas resultantes de tratados, acordos ou atos 

internacionais, considerando essencial a segurança da sociedade e do Estado.  

Além das informações de caráter público e geral, deve ser divulgado e publicado o 

Relatório Anual na internet, através de sites apropriados como (Portal da Transparência), para 

consulta pública, tais informações devem ser de forma transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão. É dever da Administração Pública a gestão transparente das informações, 

sendo fundamental o desenvolvimento da cultura da transparência na Administração Pública. 

Além disso, também é necessário que a sociedade tome conhecimento do seu direito de acesso 

à informação, e saiba como usá-lo para acompanhar as ações governamentais.  

A divulgação de informações de interesse público independe de solicitação, as 

informações de interesse coletivo devem ser demonstradas em locais de fácil acesso nos órgãos 
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públicos, independente de requerimentos, como registros de despesas, licitações, editais, 

repasses ou transferências de recursos, e contratos celebrados.  

Com o acesso prévio à informação, ou seja, a publicação da informação na forma 

transparência ativa e em tempo real, o cidadão não irá precisar acionar os órgãos e entidades 

públicas, beneficiando tanto o cidadão quanto ao órgão com relação ao tempo de espera. O 

acesso eficiente e compreensível às informações públicas é muito importante para a 

democracia, pois, ao utilizar essas informações de maneira eficiente, o cidadão aumenta suas 

possibilidades de exercer o papel de cidadão, fortalecendo a participação popular e de controle 

social, tornando-se uma importante ferramenta para o combate à corrupção e à má gestão.  

A informação deve ser primária, ou seja, coletada na fonte, com o máximo de 

detalhamento possível e sem modificações, inclusive quanto à origem, trânsito e destino, deve 

ser disponibilizada sempre a versão mais atualizada. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou retratar os benefícios que a LC 131/09 concebe aos municípios, 

a partir da observância ao que preceitua a referida lei, bem como também visa apresentar a 

importância da LC 131/09 no combate à corrupção. 

A publicação mera e simples, por exemplo, de informações em linguagem 

extremamente técnica, como balanços orçamentários e financeiros, exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, seja na internet, seja em quadro de avisos dos órgãos públicos, não 

garante por si só, a transparência se os cidadãos não compreenderem efetivamente essas 

informações e não puderem fazer uso delas. 

Assim, conclui-se, portanto, que a administração pública precisa de um olhar mais 

amplo para a sociedade, no tocante a transparência da gestão pública, levando assim 

informações mais qualificadas, pertinentes e reais ações ocorridas com as finanças locais. Os 

nobres governantes, com base na lei, deveriam cobrar com mais veemência a presença da 

população na elaboração das LOAS, vista que a própria Lei 131/09 exige a participação da 

sociedade civil e, que a mesma tem voz ativa na sua elaboração. 

Por fim, reforçar que esse estudo não se encerra nessa discussão, mas que possa servir 

de exemplo para as pesquisas futuras, ao ajudar os leitores a desenvolverem mais temas, debates 

e, porque não contribuir para que a sociedade e governo se unam, para que possam se 
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desenvolver mais e melhor com as ações instituídas em lei e na vontade da população que espera 

sempre que o bem-estar social prevaleça no país. 

Cabe ainda ressaltar e/ou recomendar ações aos governantes, ao reportar a Lei da 

Transparência, a qual veio fazer com que a sociedade conheça melhor seus gestores e que ali 

expostas as informações, através desse portal, de cunho essencial e financeiro, o controle social 

será exercido pela população, fazendo aumentar a credibilidade da gestão, uma vez que o 

governante ao transmitir a realidade das ações financeiras, sacie a vontade do povo. 
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