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TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL X ENDIVIDAMENTO: UMA ANÁLISE NOS
ESTADOS E MUNICÍPIOS BRASILEIROS DE ACORDO COM A LEI DE

RESPONSABILIDADE FISCAL/2000

Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar a transparência da gestão fiscal com base nos arts.
48  e  49  da  Lei  de  responsabilidade  fiscal  (2000)  e  o  endividamento  dos  municípios  e
estados brasileiros. Foram analisados os sites oficiais de cada município e estado e seus
respectivos portais de transparência.  Calculou-se o valor do endividamento considerando a
Receita  Corrente  Líquida  e  a  Dívida  Consolidada  Líquida  em  dezembro  de  2016.  Os
resultados demonstram que o IDMH dos estados e seu grau de endividamento não mantém
relação  significativa  com  a  transparência.  Encontram-se  relações  significativas  quando
analisados as informações divulgas pelos municípios e seus respectivos IDHM.

Palavras chave: Transparência; Gestão fiscal; Endividamento; Estados; Municípios.



1 Introdução

O  art.  5º  da  Constituição  Federal,  que  trata  dos  Direitos  e  deveres  Individuais  e
coletivos, em seu Inciso  XXXIII diz que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral".  O caput do art.
37 traz que a administração pública direta, indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade.

Compete  ao  administrador  público  informar,  com  transparência,  como  aplicou  os
recursos orçamentários  e qual  a sua finalidade.  Os normativos  legais  deixam claro que
tornar a informação transparente não é simplesmente divulgá-la, mas há uma preocupação
de como a sociedade irá recebê-la e, sobretudo, se vai entendê-la, para que possa utilizá-la
da melhor forma. 

De  acordo  com  Grau  (2005),  transparência  é  quando  o  cidadão  pode  obter  e
interpretar  a  informação  completa.  A  informação  completa  é  quando  ela  é  relevante,
oportuna,  pertinente  e  confiável,  portanto,  o  mero  acesso  aos  dados  não  define  a
transparência. 

Para  Bandeira  (2005,  p.3)  a  accountability  teria  como  um  dos  objetivos  a
"transparência do gestor público, no que se concerne à veiculação de informação para a
coletividade, para que sejam efetivados na prática os preceitos relativos à cidadania". De
acordo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), “a sociedade tem o
direito de pedir conta a todo agente público por sua administração". 

De acordo com o artigo 7º o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, a transparência
Ativa  é  o dever  dos  órgãos  e  entidades  públicas  promover,  independentemente  de
requerimentos, a divulgação em local de fácil  acesso, no âmbito de suas competências,
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

No Brasil o caminho para uma transparência na gestão pública passou por algumas
etapas importantes.  Em 2000 a Lei de responsabilidade fiscal trouxe alguns intrumentos
para a transparência da gestão fiscal. Em 2009, a lei complementar 131/2009, conhecida
como  lei  da  transparênca  ampliou  as  exigências  da  Lei  de  responsabilidade  Fiscal,
obrigando  aos  órgãos  públicos  divulgarem  em  tempo  real,  na  internet,  informações
referentes a execução orçamentária.

Em 2011, a Lei de Acesso à Informação veio de fato regular o acesso à informação já
previsto na Constituição Federal (1988), fortalecendo o controle social e garantindo o dever
do Estado em garantir a  divulgação de informações claras, de forma transparente e em
liguagem de fácil compreensão (Lei n 12.527, 2011). 

Deste modo este artigo busca responder a seguinte questão: Os estados e municípios
brasileiros estão divulgando as informações referentes a transparência da gestão fiscal?
Qual a relação entre esta divulgação e os  índices de endividamento dos mesmos?

Portanto, este artigo tem por objetivo analisar a transparência da gestão fiscal nos
sites dos 26 estados e do Distrito federal e dos 52 municípios selecionados de acordo com o
IDHM. Tal transparência é proposta pela art.  48 da Lei de Responsabilidade Fiscal,  que
determina como instrumento de transparência a divulgação, inclusive em meios eletrônicos
dos seguintes documentos: os planos,  orçamentos e leis  de diretrizes orçamentárias;  as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio;  o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária  e  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal;  e  as  versões  simplificadas  desses
documentos.

Também foam levantados os dados referente ao endividamento, no ano de 2015, dos
estados e municípios, estes dados foram relacionados com o Indice de Desenvolvimento
Humano dos Estados e dos Municípios e com a transparência Fiscal,  de modo que seja
possível observar se há relações significativas entre a transparência da gestão fiscal e o
endividamento dos estados e municípios brasileiros selecionados.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument


2 Revisão da Literatura

2.1 Execução Orçamentária

O orçamento público é um importante instrumento de gestão do Patrimônio Público,
pois,  nele  se  encontram  quantificadas  as  atividades  que  farão  com  que  os  principais
programas governamentais sejam cumpridos e assim a finalidade do patrimônio público seja
cumprida,  que  é  atingir  o  bem público.   De  acordo com Afonso  (2016)  a  temática  que
abrange o orçamento ocupa um espaço importante na discussão sobre a própria economia
brasileira, merecendo destaques quando se trata da administração. 

De acordo com o estudo de Silva et al (2015), o somatório dos valores registrados nas
diversas  funções  em  determinado  ano  representa  toda  a  execução  orçamentária.  Ao
analisar  os  recursos  aplicados,  tem-se  uma  visão  geral  do  resultado  das  ações
governamentais em todas as áreas das políticas públicas. 

A execução orçamentária  proporciona uma análise  do Planejamento  da gestão do
patrimônio público, nela são analisadas as decisões tomadas com base na análise do que
foi  orçado  e  executado,  tendo  assim  um  elemento  de  demonstração  do  resultado  do
planejamento do setor público, expresso em valores. Reforça este argumento a contribuição
de Silva  e Borges (2016) o Planejamento tem como foco o atendimento das demandas
populares e está alicerçado em prioridades que garantem o usufruto dos direitos individuais
e coletivos, estampados na Constituição. 

A análise da execução do orçamento permite a sociedade fazer uma avaliação das
ações governamentais, de acordo com suas políticas públicas que garantem os direitos da
população,  através  dos  programas  sociais.  Segundo  Diel  et  al.  (2014)  avaliaram  o
desempenho dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes relacionado a sua
estratégia de investimentos públicos em educação, Hora et al. (2015) avaliaram a eficiência
dos serviços de saneamento básico nos municípios do estado do Rio de Janeiro, verificando
as hipóteses sobre a correlação da eficiência com a renda do município, a concentração da
população em zona urbana ou rural  e a proximidade do município com a capital  Rio de
Janeiro. 

De acordo com o estudo de Silva et al (2015), o somatório dos valores registrados nas
diversas funções em determinado ano representa toda a execução orçamentária. Por isso,
ao  analisar  os  recursos  aplicados,  tem-se  uma  visão  geral  do  resultado  das  ações
governamentais em todas as áreas das políticas públicas. Tal análise se torna possível pelo
conhecimento das Receitas e das Despesas Orçamentárias. As receitas orçamentárias são
os ingressos  de  recursos  no  Patrimônio  Público,  são  divididas  em função  da  categoria
econômica em Correntes e de Capital. As receitas correntes são instrumentos para financiar
os  objetivos  definidos  nos  programas  e  ações  orçamentários,  com  vistas  a  satisfazer
finalidades públicas (MCASP – STN, Parte I, 2012), de acordo com o §1o do art. 11 da Lei
nº 4.320, de 1964, classificam-se como correntes as receitas provenientes de tributos; de
contribuições;  da  exploração  do  patrimônio  estatal  (Patrimonial);  da  exploração  de
atividades econômicas (Agropecuária, Industrial e de Serviços). 

Receitas Orçamentárias de Capital também aumentam as disponibilidades financeiras
do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim
de se atingirem as finalidades públicas (MCASP – STN, Parte I, 2012), segundo o §2o do
art. 11 da Lei no 4.320, de 1964, com redação dada pelo Decreto-Lei no 1.939, de 20 de
maio de 1982, Receitas de Capital  são as provenientes tanto da realização de recursos
financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão,  em espécie,  de bens e
direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital, são estas as receitas
de  aítal:  Operações  de  Crédito,  Alienação  de  bens,  Amortização  de  empréstimos,
Transferências de capital e Outras receitas de capital. 



As despesas orçamentárias, a exemplo das receitas, são classificadas pela categoria
econômica em: Despesas Correntes e Despesas de Capital.  As despesas correntes são
todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um
bem de capital  (MCASP – STN,  Parte I,  2012),  a saber:  Pessoal  e Encargos,  Juros da
dívida. As despesas de Capital são aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a
formação ou aquisição  de um bem de capital  (MCASP – STN,  Parte  I,  2012),  a  saber:
Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida e outras Despesas de capital. 

Esses instrumentos que representam o Planejamento das atividades que o estado
realiza  para  o  cumprimento  do  Objetivo  das  Políticas  Públicas,  são  amparadas  por
instrumentos Legais Importantes, como a Lei 4320/1964 que orienta e determina como deve
ser elaborado e planejada as finanças do setor público. Outro dispositivo importante é a Lei
complementar de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), emitida para
responsabilizar os gestores públicos pela gestão do patrimônio público.

2.2 Transparência da Gestão Fiscal

A Constituição Federal (1988) no artigo 5º, XXXII, define o direito do cidadão de ter
acesso às informações dos órgãos públicos.  Já  a Lei de Responsabilidade Fiscal (2000)
veio  cobrar  mais  efetivamente  a  prestação  de  contas  e  ressaltar  a  importância  da
transparência na gestão fiscal por parte dos governantes. 

Para  Khair  (2001)  a  característica  marcante  da  Lei  é  a  obrigatoriedade  da
transparência do planejamento e da execução da gestão fiscal, já que a mesma estabelece
normas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada
e transparente que previna riscos e corrija desvios que possam afetar o equilíbrio das contas
públicas (Lei Complementar n.101 , 2000). 

Para Cruz et al (2009),   a transparência da gestão pública se caracteriza quando os
cidadãos têm acesso e compreendem as atividades realizadas pelos gestores públicos. A lei
de Responsabilidade Fiscal regulamentou de forma detalhada a obrigação de divulgar as
informações relativas à gestão fiscal, embora a Constituição Federal em seu artigo 5º inciso
XXXII, tenha declarado que  

Todos  têm  direito  a  receber  dos  órgãos  públicos  informações  de  seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

Santos et al. (2012) analisaram a efetividade da transparência quanto à compreensão
dos usuários internos e externos da informação contábil e fiscal da gestão pública municipal.
O estudo  mostrou  que  os  usuários  internos  têm pouco  conhecimento  da LRF  e que  o
processo de informação externa sobre as origens e destinação dos recursos públicos,  é
ineficiente.  Os  autores  concluem  que  é  preciso  uma  gestão  mais  transparente  com
informações claras e compreensíveis como destaca a LRF.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (2000) define como instrumentos de transparência
da  gestão  fiscal,  aos  quais  deve  ser  dada  ampla  divulgação  inclusive  pela  internet,  os
planos,  orçamentos  e  leis  de  diretrizes  orçamentárias,  as  prestações  de  contas  e  o
respectivo parecer prévio, o Relatório Resumido da Gestão Fiscal e as versões simplificadas
dos documentos (Lei Complementar n. 101, 2000, art. 48). O Parecer Prévio, por exemplo, é
um  documento  que  contém  a  análise  técnica  feita  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União,
Estadual  ou  Municipal,  sobre  determinados  aspectos  das  contas  prestadas  anualmente
pelos chefes dos Poderes Executivos Federal, Estaduais ou Municipais,  análise esta que
orientará o Poder Legislativo no julgamento dessas contas (Andrada & Barros, 2010). Além
do mais,  no seu art.  56  também atribui  aos  Tribunais  de Contas  o dever  de receber  a
prestação de Contas do Poder Executivo. 



A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000 também atribuiu ao Controle Externo
a responsabilidade pela fiscalização:

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de
Contas,  e o  sistema de controle  interno de cada Poder e do Ministério
Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar.
(art. 59, BRASIL, 2000)

A LRF trata do equilíbrio das contas públicas, assegurando a transparência dos atos
administrativos  que  permite  à  sociedade  acesso às  informações  acerca da gestão  dos
recursos  públicos.  Para  Khair  (2001)  a  relação  entre  o  Executivo  e  Legislativo  com  a
sociedade foi facilitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal ao estabelecer a transparência
dos  atos  governamentais  através  da  ampla  divulgação  das  prestações  de  contas,  dos
relatórios de gestão e, especialmente, pelo incentivo à participação da sociedade.

2.3 Dívida Pública

De acordo com o Tesouro Nacional, dívida pública federal acontece quando o Tesouro
Nacional  financia  o  déficit  orçamentário  do  governo  federal,  podendo  ocorrer  ou  pela
emissão de títulos e ainda pela assinatura de contratos. Podendo ainda ser classificada
quanto a forma de pagamento como dívida pública interna ou externa, quando o pagamento
acontece em moeda corrente, no caso do Brasil, em real, a dívida pública é interna, quando
o pagamento ocorre em moeda estrangeira, a dívida pública é considerada externa (Tesouro
Nacional – Ministério da Fazenda). 

A dívida pública não deve ser encarada como um mal que não tem solução, mas como
um fator importante para o crescimento em períodos nos quais não se pode contar com os
recursos próprios para financiar a administração do patrimônio público. Nesse caso, o que
necessita é de administração da dívida pública (Mota, 2009).

Um fator importante na gestão da dívida pública é a emissão de títulos da dívida, eles
são emitidos para conseguir recursos para financiar a administração do patrimônio público e
até mesmo o refinanciamento da dívida pública. De acordo com Meurer (2014), os riscos de
colocação de títulos no mercado podem ser tanto quanto a oscilação da cotação da moeda,
quanto a possibilidade de o país não dispor de recursos para honrar os pagamentos.

A dívida pública também pode ser classificada de acordo com o prazo que ela foi
contraída em: Dívida Flutuante (vencível no curto prazo, ou seja, num prazo inferior a um
exercício fiscal) e Dívida Fundada (vencível no longo prazo, ou seja, superior a um exercício
fiscal).

Galdino  et  al (2014)  realizaram  um  estudo  que  investigaram  os  efeitos  que  o
endividamento público flutuante causava na estrutura patrimonial do setor público em uma
fundação pública,  concluíram que devido a mudança do enfoque orçamentário-financeiro
para o enfoque patrimonial decorrente da convergência da Contabilidade Pública às Normas
Internacionais,  verificou-se  uma subavaliação  da  Dívida  Flutuante  da  entidade  pública.  

Logo,  a dívida pública  é um fator  importante para a administração do Patrimônio
Público, pois, está sujeita as influências diretas do mercado financeiro, quanto as condições
de seus títulos e quanto a influência que exerce na estrutura patrimonial do Setor Público.    

Os indicadores fiscais de endividamento proposto no site do Tesouto Nacional são:
Dívida Consolidada Líquida, Receita Corrente Líquida e o Limite da relação DCL/RCL. A
Dívida Consolidada  Líquida (DCL),  de acordo com o Manual  de Demonstrativos  fiscais,
produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), é formada pelo montante da dívida
consolidada  menos  o  saldo  referente  a  disponibilidade  de  caixa  e  outros  haveres
financeiros.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal art. 2º, IV, a  receita corrente líquida
é  o  somatório  das  receitas  tributárias,  de  contribuições,  patrimoniais,  industriais,
agropecuárias,  de serviços,  transferências correntes e outras receitas também correntes,



deduzidos, no caso dos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional.

De acordo com a Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, o limite para a relação
entre a DCL/RCL (Dívida Consolidade Líquida e Receita Corrente Líquida) dos Estados e
Distrito Federal  deve ser inferior a 2,0. Ou seja, o art. 3º Resolução diz que

A  dívida  consolidada  líquida  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do
encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder,
respectivamente, a:

 I – no caso dos Estados e do Distrito Federal:  2 (duas) vezes a receita
corrente líquida, definida na forma do art. 2o ;

Os limites permitidos da relação DCL/RCL previstos pela resolução do Senado Federa
são de menos 2 para os estados e distrito federal e no caso dos municípios, menos 1,2. Na
análise das contas, percebe-se que muitos estados e município vivem no limite permitido
pela resolução.

3 Metodologia

Tipologia de pesquisa é a forma como a pesquisa será conduzida. São os tipos de
procedimentos que podem ser adotados na busca sistemática de conhecimento. Refere-se à
finalidade  do  pesquisador  diante  de  seus  objetivos,  problema  de  pesquisa,  qual
procedimento adotar, e como coletar dados. A tipologia definirá categorias, e por isso os
tipos de pesquisas podem ser classificados quanto ao seu método, sua abordagem, seu
objetivo, e seus procedimentos (Martins & Theóphilo, 2009).

Raupp e Beuren (2006) agruparam as tipologias de pesquisas em categorias, isto é,
pesquisa  quanto  aos  objetivos,  quanto  aos  procedimentos  e  quanto  à  abordagem  do
problema, deste modo, esta pesquisa caracteriza-se quanto ao objetivo como exploratória e
descritiva, e tem como objetivo analisar se os estados e municípios estão cumprindo as
determinações quanto a divulgação de documentos em sites oficiais da transparência da
gestão fiscal. 

As pesquisas descritivas, segundo Gil (2008; 2002), Marconi e Lakatos (2003), e Silva
(2006)  buscam descrever  as características  de determinada popuação.  Já as pesquisas
exploratórias  têm finalidade  de esclarecer,  desenvolver  ideias,  visando  a  formulação  de
pesquisas  e  estudos  posteriores,  ou  seja,  possibilita  uma  visão  ampla  e  geral  sobre
determinado fato  (GIL, 2002; 2008).

Para Silva e Menezes (2005) a coleta de dados está diretamente ligada aos objetivos
definidos para a pesquisa, estabelecendo uma investigação quanto ao universo no qual a
pesquisa  se  encontra.   Esta  pesquisa  utiliza  dados  de  52  municípios,  selecionados  de
acordo com o índice do IDHM ou mais precisamente: de cada estado foram selecionados o
munícipio com menor e o município com o maior IDHM, numa nítida pretensão de se avaliar
a pior e a melhor situação1. Os dados foram coletados a partir dos portais de transparência
dos 52 municípios, 26 estados e o distrito federal. 

Foram analisados quais documentos referentes a gestão fiscal estão disponibilizados
no  site,  e  através  do  Relatório  da  Gestão  fiscal  foram  coletados  os  dados  da  Receita
corrente líquida (RCL), dívida consolidada líquida(DCL), e Total de gastos com gasto de

1 O atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil engloba o Atlas de  Atlas do Desenvolvimento Humano nos
Municípios e o Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas, que podem ser encontrados
através do site http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/.

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/


pessoal.  A  partir  destes  dados  coletados  foram  calculados  o  percentual  da  relação
DCL/RCL, e a relação do pecentual dos gastos com pessoal em relação a RCL. A análise
dos  dados  se  baseou  em  Estatística  Descritiva,  cuja  finalidade  é  analisar  tendência  e
dispersão, e em testes de hipóteses segundo o objetivo a ser alcançado, utilizando o SPSS -
Statistical Package for the Social Science.  O quadro 1 mostra os municípios selecionados
com o índice do IDHM. 

Quadro 1 - Municípios Selecionados de acordo com o Ranking do IDHM

Município UF IDHM Município UF IDHM

São Caetano SP 0.862 Ribeirão Branco SP 0.639

Florianópolis SC 0.847 Ibitarama ES 0.622

Vitória ES 0.845 Cerro Negro SC 0.621

Niterói RJ 0.837 Sumidouro RJ 0.611

Curitiba PR 0.823 Dom Feliciano RS 0.587

Nova Lima MG 0.813 Vale do Anari RO 0.584

Porto Alegre RS 0.805 Cavalcante GO 0.584

Goiânia GO 0.799 Itaubal AP 0.576

Palmas TO 0.788 Doutor Ulysses PR 0.546

Cuiabá PR 0.785 Salitri CE 0.540

Campo Grande MS 0.784 Campinápolis MT 0.538

Recife PE 0.772 João Dias RN 0.530

Aracajú SE 0.770 Poço Redondo SE 0.529

São Luís MA 0.768 São João das Missões MG 0.529

Parnamirim RN 0.766 Japorã MS 0.526

João Pessoa PB 0.763 Gado Bravo PB 0.513

Salvador BA 0.759 Recursolândia TO 0.500

Fortaleza CE 0.754 Manari PE 0.487

Boa vista RR 0.752 Itapicuru BA 0.486

Teresina PI 0.751
São Francisco de Assis

do Piauí PI 0.485

Belém PA 0.746 Inhapi AL 0.484

Manaus AM 0.737 Jordão AC 0.469

Porto Velho RO 0.736 Uiramutã RR 0.453

Macapá AP 0.733 Atalaia do Norte AM 0.450

Rio Branco AC 0.727 Fernando Falcao MA 0.443

Maceió AL 0.721 Melgaço PA 0.418

O site disponibiliza um Ranking dos Estados e dos Municípios por estado, onde os
municípios e estados são classificados com uma nota de 0,000 a 1,000, conforme o quadro
abaixo:

Quadro 2 - Índice de Transparência

0.800 - 1.000 Muito alto

0.700 - 0.799 Alto

0.600 - 0.699 Médio

0.500 - 0.599 Baixo



0.000 - 0.499 Muito Baixo

Dos Municípios analidos percebe-se que 50% refere-se a municípios com IDHM alto
ou muito alto, e os demais, com IDHM médio, baixo ou muito baixo, como pode-se observar
na tabela 1.

Tabela 1. Frequencia do IDHM dos Municípios

IDHM Frequencia Percentual
Percentual
Acumulado

Muito Alto 7 13,5 13,5
Alto 19 36,5 50,0

Médio 4 7,7 57,7
Baixo 13 25 82,7

Muito Baixo 9 17,3 100,0
Total 52 100

Além dos municípios foram analisados os portais de transparências oficiais dos 26
Estados e Distrito federal. De acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(2000) e a Lei da Transparência (2009) são instrumentos de transparência da gestão fiscal,
aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos,  orçamentos  e  leis  de  diretrizes  orçamentárias;  as  prestações  de  contas  e  o
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão  Fiscal; Além  do  Acesso  as  informações  referentes  a  despesa  e  receita,  sua
execução e realização, tudo isso em tempo real. O IDHM ordenado dos Estados e suas
respectivas posições de acordo com o Ranking podem ser observados na tabela 2.

Tabela 2. Unidades Federativas de acordo com o IDHM
Posição Nome IDHM (2010) Posição Nome IDHM (2010)
1 º Distrito Federal 0.824 15 º Rondônia 0.690

2 º São Paulo 0.783 16 º
Rio Grande do 
Norte 0.684

3 º Santa Catarina 0.774 17 º Ceará 0.682
4 º Rio de Janeiro 0.761 18 º Amazonas 0.674
5 º Paraná 0.749 19 º Pernambuco 0.673
6 º Rio Grande do Sul 0.746 20 º Sergipe 0.665
7 º Espírito Santo 0.740 21 º Acre 0.663
8 º Goiás 0.735 22 º Bahia 0.660
9 º Minas Gerais 0.731 23 º Paraíba 0.658

10 º
Mato Grosso do 
Sul

0.729 24 º Piauí 0.646

11 º Mato Grosso 0.725 24 º Pará 0.646
12 º Amapá 0.708 26 º Maranhão 0.639
13 º Roraima 0.707

27 º Alagoas 0.631
14 º Tocantins 0.699

Conforme a tabela acima, tem-se que o IDHM dos estados estão distribuídos entre
Muito alto, Alto, e médio, onde 48,2% representam os índices alto e muito alto, de acordo
com a tabela 3.

Tabela 3. Frequencia do IDHM dos Estados

IDHM Frequencia Percentual
Percentual
Acumulado

Muito Alto 1 3,7 13,5
Alto 12 44,5 48,2

Médio 14 51,6 100



Baixo 0 0
Muito Baixo 0 0

Total 27 100



4 Análise dos Resultados

4.1 Quanto a aderência a LRF/2000 dos Municípios

4.1.1 Análise Descritiva dos dados

Foram analisados se os municípios divulgavam os documentos referentes a transparência
fiscal,  citada no art.  48  da Lei  de Responsabilidade  Fiscal.  Primeiramente  foi  analisado
quantos  destes  municípios  mantem  ativo  em  site  o  portal  de  transparência.  Dos  52
municípios investigados, 84,5% possuem Portal de Transparência, como pode-se observar
na tabela 4. 

Tabela 4. Portal de Transparência

Frequência Percentual
Percentual
Acumulado

Não 8 15,4 15,4

Sim 44 84,6 100

Total 52 100  

Com relação aos demonstrativos contábeis, isto é, Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, percebeu-se
que 61,5% dos municípios divulgam estes anexos em seus portais de transparência.

Tabela 5 . Divulgação dos Demonstrativos Contábeis

Frequência Percentual
Percentual
Acumulado

Não 20 38,5 38,5

Sim 32 61,5 100

Total 52 100  

O relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal são
divulgados por 78,8% dos sites investigados. Percebe-se portanto, que a maior parte dos
municípios divulgam em suas páginas os documentos referentes a transparência fiscal.

Tabela 6. Frequencia do RREO e RGF

Frequência Percentual
Percentual
Acumulado

Não 11 21,2 21,2

Sim 41 78,8 100

Total 52 100  

A Lei de acesso à informação traz a obrigatoriedade dos sites mantem o Serviço de
informação ao cidadão, de forma que seja possível realizar solicitações de informações .
Analisando quantos sites possuem o SIC, percebeu-se que 73,1% disponibilizam o serviço
ao cidadão em seus sites oficiais.
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Tabela 7. Sites que disponibilizam o Serviço de Informação ao Cidadão

Frequência Percentual
Percentual
Acumulado

Não 14 26,9 26,9

Sim 38 73,1 100

Total 52 100  

Outro importante instrumento de transparência são relatórios referentes a prestação
de contas anual  e seus respectivos pareceres prévios emitidos pelo Tribunal  de Contas
responsável. 

Tabela 8. Sites que disponibilizam o Parecer prévio

Frequência Percentual
Percentual
Acumulado

Não 47 90,4 90,4

Sim 5 9,6 100

Total 52 100  

Neste aspecto notou-se que muitos municípios deixa a desejar, 90% não divulgam o
parecer prévio das contas e 88,5% não divulgam seus respectivos relatórios de prestação
de contas anual.

Tabela 9. Sites que disponibilizam a Prestação de Contas Anual

Frequência Percentual
Percentual
Acumulado

Não 46 88,5 88,5

Sim 6 11,5 100

Total 52 100  

Ou seja, foram analisados se os municípios divulgavam os documentos referentes a
transárência fiscal, citada no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiramente foi
analisado quantos destes municípios mantem ativo em site o portal de transparência. Dos
52 municípios investigados, observou-se que:

 44 municípios (84,5% do total) possuem Portal de Transparência; 
 32  municípios  (61,5% do  total)  fazem  divulgação  dos  demonstrativos  contábeis

(Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,  Balanço Patrimonial  e Demonstração
das Variações Patrimoniais);

 41  municípios  (78,8%  do  total)  divulgam  o  RREO  –  Relatório  Resumido  de
Execução Orçamentária e o RGF – Relatório de Gestão Fiscal;

 38  municípios  (73,1% do  total)  disponibilizam  SIC  –  Serviço  de  Informação  ao
Cidadão;

 47 municípios (90,4% do total)  não disponibilizam o Parecer  Prévio emitido pelo
Tribunal de Contas responsável; 
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 46  municípios  (88,5%  do  total)  não  divulgam  seus  respectivos  relatórios  de
prestação de contas anual. 

Obviamente que estes dois últimos itens apresentam uma conotação contrária forte
em relação ao que apontam.

4.1.2  Análise da Correlação

Através  dos  relatórios  de  Gestão  fiscal  foram  analisados  alguns  indicadores  de
endividamento: A receita corrente liquida, a dívida consolidada liquida, a relação de entre
DCL e a RCL, o total de gastos com pessoal, e a relação do gasto com pessoal e a Receita
corrente liquida. 

O Percentual dos gastos com despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida
tem  um  limite  estabelecido  por  lei,  na  esfera  Estadual  o  gasto  com  pessoal  deve
corresponder a 60% da RCL distibuido da seguints forma:  3% para o Poder Legislativo,
incluído o Tribunal de Contas, 6% para o Poder Judiciário, 2% para o Ministério Público  e
49% para  o  Poder  Executivo.  Os  municípios  também tem o  limite  de  60% da  Receita
corrente liquida, sendo  6% para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas, quando
houver  54% para o Poder Executivo.  

Deste modo, os resultados demonstram que a correlação entre o IDHM  e o percentual
da despesa com pessoal sobre a RCL é significante (< 0,05, sig. = 0,016). Os resultados
demonstraram  que  há  uma  relação  inversa  entre  o  IDHM  dos  municípios  e  a  relação
percentual  da  Despesa  com  pessoal  sobre  a  Receita  corrente  líquida  (Correlação  de
Pearson -0,415) Quanto maior o IDHM menores tendem a ser os gastos com despesa
com pessoal em relação a receita corrente liquida. Apenas 5 municípios estão acima do
limite estabelecido por lei:  Campinápolis (MT), Cavalcante (GO), Nova Lima (MG), Manari
(PE), Macapá (AP), destes municípios, 1 tem IDHM muito alto, 1 tem IDHM alto, 2 possuem
o IDHM baixo, e 1 muito baixo.

Através  do  teste  de  hipoteses  de  Kruskal-Wallis  Rejeitou-se  a  hipótese  de  que  a
distribuição  do  percentual  dos  gastos  com  pessoal  sobre  a  RCL  é  a  mesma entre  as
categorias de classificação.   

Observou-se também que é estatisticamente  significante (Sig. (2-tailed) = 0,000) a
correlação entre o endividamento dos municípios  e o IDHM, isto é,  há uma associação
positiva (r = 0,472) entre estas variáveis. Portanto, entende-se que quanto maior o  IDHM do
município maior a relação entre a DCL e a RCL. 

Outro ponto na análise foi que não há resultados significantes (Sig. (2-tailed) = 0,581)
entre o endividamentos dos municípios, isto é, a relação entre DCL e a RCL com o valor
percentual do total de despesa com pessoal sobre a RCL.

No entanto, os valores da despesa com pessoal,   receita corrente liquida e dívida
consolidada líquida foram analisados em relação ao IDHM dos municípios e os resultados
foram estatísticamente significativos. Isto é, há uma associação positiva entre o IDHM e o
valor da despesa com pessoal, o valor da Receita corrente líquida e a Dívida consolidada
líquida.  O índice de correlação de Pearson que mais chamou atenção foi  entre Receita
corrente líquida e Despesa com pessoal, com uma associação positiva de 0,995.

Percebeu-se também que há uma associação direta entre o IDHM dos municípios e a
divulgação  dos  Demonstrativos  contábeis  (r  =  0,425),  com  as  leis  referentes  ao
planejamento orçamentário (r = 0,445)  e a Relatório Resumido da execução orçamentária e
o relatório da Gestão Fiscal (r = 0,297).
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Dos 52  municípios analisados percebeu-se que  a prefeitura de Itaubal (AP) embora
tenha  site  próprio  o  portal  da  transparência  é  vinculado  ao  portal  de  transparência  do
governo federal,  não divulga as informações que a LRF obriga,  de modo semelhante a
prefeitura do Vale do Anari (RO) não tem site.  A prefeitura de Atalaia do Norte (AM) não
tem site, mas, possui uma página para portal de transparência onde algumas informações
são  divulgadas.  Já  a  Prefeitura  de  Inhapi tem  site  e  portal  de  transparência,  mas  as
informações não são divulgadas, apesar de existir link direto para os balanços, PPA, LDO,
LOA, relatórios, receitas e despesas, nada tem disponível para visualização e download. A
prefeitura de  Itapicuru não tem site mas tem portal  da transparência,  onde também não
estão divulgas as informações.

4.2 Análise dos Estados 

Na  análise  dos  sites  oficiais  dos  estados  observou-se  quanto  a  divulgação  dos
documentos previstos na ei de Responsabilidade Fiscal que 92,5% divulgam os documentos
referentes ao planejamento orçamentário: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e
Lei Orçamentária Anual. 

 25 estados (92,5% do total) divulgam o planos orçamentários: Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. 

 26 estados (96,3% do total) divulgam os relatórios sobre a execução da Receita e da
Despesa.

 24  estados  (88,8%  do  total)  fazem  a  divulgação  dos  Demonstrativos  Contábeis:
Balanço orçamentário, Baanço Patrimonial, Balanço Financeiro e Demonstração das
Variações Patrimoniais.

 O  RREO  e  o  RGF  são  divulgados  por  26  estados  (96,3%  do  total  dos  sites
analisados).

 19 estados divulgam os relatórios de Prestação de Contas (70,4% do total),  já  os
pareceres  prévios  emitidos  pelo  Tribunal  de  contas  são  divulgados  apenas  por  3
estados (11,2% do total).

 Todos os sites investigados possuem um Portal de Transparência Ativo e 23 deles
(85,2%) disponibilizam o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).

Portanto,  percebe-se  que  os  estados  divulgam  itens  relacionados  a  gestão  fiscal,
apenas  um  Estado  não  divulga  os  documentos  referentes  a  execução  da  Receita  e
Despesa.  O  que  é  difícil  de  encontrar  nos  sites  oficiais  dos  estados  é  o  relatório  de
prestação  das  contas  anual,  e  seu  respectivo  parecer  prévio  do  tribunal  de  contas  do
estado.  É importante destacar que os estados estão de acordo com a Lei  de acesso a
informação quanto a transparência ativa e passiva, isto é, transparência ativa é quando há
divulgação dos itens independente de solicitação, é está disponível e isto, observou-se que
acontece com a maor parte das informação. 

A Transparência Passiva é quando órgão disponibiliza  o serviço de informação ao
cidadão para que o mesmo possa solicitar informações do seu interesse. A Lei de Acesso à
Informação (2011) assim como  o Decreto nº 7.724/2012  prevê a criação do  Serviço de
Informações ao Cidadão - SIC, pelos órgãos e entidades com o objetivo de atender e orientar
o  público  quanto  ao  acesso  à  informação  e  receber  e  registrar  pedidos  de  acesso  à
informação, neste ponto nota-se que todos os sites disponibilizam o portal de transparência,
mas 4 ainda não dispõe do SIC.
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Na análise da correlação, pode-se destacar alguns resultados:

 Não não há relações siginificativas (Sig. (2-tailed) = 0,261) entre o IDHM dos estados
e o índice de envididamento (Dívida consolidad líquida por Receita corrente líquida).

 Não  foram  encontradas  relações  significativas  entre  o  IDHM  dos  estados  e  a
divulgação dos relatórios de prestação de contas e do parecer prévio (Sig. (2-tailed) =
0,586; Sig. (2-tailed) = 0,120).

 Não  há  resultados  significativos  entre  o  IDHM  dos  estados  e  a  divulgação  dos
instrumentos da gestão fiscal.

 Há  associação  positiva  (  r  =  0,693)  entre  a  divulgação  do  PPA/LDO/LOA  e  os
relatórios da execução da receita e da despesa. Do mesmo modo, há uma associação
positiva  entre  a  divulgação  do  PPA/LDO/LOA  e  a  divulgação  dos  demonstrativos
contábeis ( r = 0,350).

 De  modo  semelhante,  a  correlação  dos  itens  Orçamentários  quanto  a  Lei  de
Responsabilidade Fiscal, apresentou os resultados de  que não há significância capaz
de  correlacionar  os  itens  de  Despesa  e  Receita  e  os  itens  de  Orçamento
(PPA/LDO/LOA) (Sig. (2-tailed) = 0,000),  em relação a Lei de Reponsabilidade Fiscal
(LRF).  

Em  geral,  percebeu-se  que  a  divulgação  pelos  sites  dos  estados  brasileiros  dos
documentos exigidos pela Leide Responsabilidade fiscal, não tem relação significativa com
o IDHM destes estados. Ou seja, o nível de correlação dos itens Patrimoniais e a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) com o número do Índice de Desenvolvimento Humano Médio
(IDHM) dos estados. Os resultados demonstram que a Correlação entre o número do IDHM
os itens de PPA/LDO/LOA (Sig. (2-tailed)= 0,194), Despesa (Sig. (2-tailed) = 0,372), Receita
(Sig.  (2-tailed)  =  0,372) e  a  LRF  (Sig.  (2-tailed)  =  0,372) não  apresentam significância
suficiente.   Do mesmo modo, os resultados demonstram que o índice de envididamento
(DCL/RCL) não mantém relação significativa com a divulgação destes documentos.

5 Conclusão

Este trabalho teve por objetivo analisar a transparência fiscal nos sites dos estados
brasileiros,  e  de  52  municípios  selecionados.  Também  foram  analisados  os  índices  de
endividamento  deste  estados  e  municípios,  tais  como:  receita  corrente  líquida,  dívida
consolidada líquida, e a relação entre a DCL e a RCL. 

Com relação a transparência fiscal nos sites dos municípios percebeu-se que grande
parte dos municípios, divulga os itens relacionados ao Patrimônio, como Receita e Despesa
e dos Demonstrativos como Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e Demonstração das Variações Patrimoniais, totalizando 32 municípios (61,5%). Um total de
38  municípios  oferecem  Serviço  de  Informação  ao  Cidadão,  47  municípios  não
disponibilizam  o  Parecer  Prévio  emitido  pelo  Tribunal  de  Contas  responsável  e  46
municípios não divulgam seus relatórios de Prestação de Contas anual.

Quanto a divulgação dos sites dos Estados, 25 estados (92,5% do total) divulgam os
itens do planejamento orçamentário: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei
Orçamentária Anual, 26 estados (96,3% do total) divulgam os relatórios sobre a execução
da  Receita  e  da  Despesa,  24  estados  (88,8%  do  total)  fazem  a  divulgação  dos
Demonstrativos Contábeis: Balanço orçamentário, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro
e  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais.  Todos  os  sites  investigados  possuem  um
Portal  de  Transparência  Ativo  e  23  deles  (85,2%)  disponibilizam  o  SIC  (Serviço  de
Informação ao Cidadão). 
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Com  relação  as  divulgações  nos  sites  dos  estados  e  municípios,  a  maioria  dos
estados e municípios  divulgam tanto itens  Patrimoniais  quanto os  itens relacionados  ao
Próprio orçamento. Quanto aos relatórios de Prestação de Contas e quanto aos Pareceres
Prévio dos municípios, estes em sua maioria não divulgam.         

Após  estas  constatações  das  divulgações,  concluiu-se  que  na  amostra  analisada
foram  encontradas  relações  estatisticamente  significativas,  dentre  elas  destacou-se  que
quanto maior o IDMH dos municípios menor a relação entre entre as Despesas com pessoal
e a receita corrente líquida, embora alguns municípios esteja acima do limite permitido por
lei.  No entanto, os dados mostraram que quanto maior o IDHM do município maior seu
endividamento,  isto  é,  maior  a  relação  entre  a  Dívida  consolidada  líquida  e  a  Receita
corrente líquida. Já nos Estados, não foram encontradas relações significativas entre o grau
de endividamento  e o IDHM.

Este estudo contribuiu para o aprofundamento da discussão sobre a importância de
divulgação  e  transparência  na  administração  dos  recursos  públicos  nos  Estados  e
municípios brasileiros, além de relacionar a transparência com índices de endividamento.
Sugere-se para trabalhos futuros uma análise aprofundada do endividamentos os estados e
municípios,  partindo  de  uma  análise  de  conteúdo  dos  Relatórios  da  Gestão  fiscal  e
pareceres prévios emitido pelo Tribunal de contas.
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