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RESUMO  
Este trabalho visa verificar o cumprimento da legislação sobre 
transparência pública por parte dos nove municípios com população 
superior a 10.000 habitantes da Região Intermediária de Caicó (RN), em 
seus respectivos Portais da Transparência. Embasado na Lei de Acesso à 
Informação, apresenta-se os resultados da pesquisa documental 
realizada a partir da análise do Índice de Efetividade da Transparência 
Municipal. A análise visou averiguar o quão efetiva é a transparência dos 
municípios da amostra, mediante pontuações e faixas apresentadas no 
website e estabelecidas pelo cumprimento ou não, de vinte e dois 
quesitos exigidos em lei. Os resultados revelam níveis insatisfatórios de 
transparência e mostram que a maior parte dos portais fiscalizados 
cumprem apenas uma fração do que é exigido e, segundo dados da 
pesquisa, os municípios, em sua maioria, não apresentam conformidade 
integral com o que é estabelecido pela Lei de Acesso à Informação e 
indicam necessidade de aprimoramento. 
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ABSTRACT 
This work aims to verify compliance with the legislation on public 
transparency by the nine municipalities with a population of over 10,000 
inhabitants in the Intermediate Region of Caicó (RN), in their respective 
Transparency Portals. Based on the Access to Information Law, the 
results of the documentary research were carried out from the analysis 
of the Municipal Transparency Effectiveness Index are presented. The 
analysis aimed to find out how effective the transparency of the 
municipalities in the sample is, through scores and ranges presented on 
the website and established by the fulfillment or not, of twenty-two 
requirements required by law. The results reveal unsatisfactory levels of 
transparency, showing that most of the inspected portals comply with 
only a fraction of what is required and, according to research data, most 
municipalities do not fully comply with what is established by the Law of 
Access to Information, indicating the need for improvement. 

 
Keywords: Access To Information. Transparency Portal. Seridó 

Potiguar. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No atual contexto é nítida a profunda instabilidade sociopolítica em âmbito nacional 

onde, frequentemente, escândalos de corrupção e mau uso do dinheiro público vêm à tona. 

Neste sentido, buscar os direitos do cidadão e as formas de como ele pode participar das 

decisões políticas estatais é de suma importância para fortalecer a cidadania. Para que o 

cidadão conheça as decisões de seus representantes e auxilie no controle das ações 

governamentais, o acesso à informação é indispensável (ARAÚJO; BUSSINGUER, 2020). 

Em 2011, com a aprovação da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de 

novembro, todos os entes federativos passaram a ser obrigados a realizar a divulgação das 

informações de forma acessível, via internet, através dos chamados portais da transparência, 

com exceção dos municípios com população inferior a dez mil habitantes. Nesse contexto, é 

primordial que as informações sejam claras e de fácil entendimento, a fim de que o cidadão 

possa compreendê-las (BITENCOURT; RECK, 2016, p. 98). 

Diante do exposto, tem-se como questão principal desta pesquisa: os portais da 

transparência dos municípios do Seridó, no Rio Grande do Norte, cumprem com o previsto no 

art. 8º da LAI? Tendo em vista que o município é o ente federativo mais próximo ao cidadão e 

considerando-se que o Seridó Potiguar é composto por vinte e quatro municípios (IBGE, 2017), 

procurou-se delimitar a amostra àqueles com população superior a dez mil habitantes, já que 
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os que possuem população inferior ficam dispensados da obrigatoriedade de divulgação na 

internet, conforme previsto no § 4o do art. 8º da LAI. 

Nosso principal objetivo é verificar se os municípios do Seridó Potiguar, com população 

superior a dez mil habitantes, divulgam corretamente as informações solicitadas, em seus 

respectivos portais de transparência pública, como previsto no art. 8º da LAI. Os objetivos 

específicos são averiguar se os requisitos pré-estabelecidos no § 2o do art. 8º da LAI são 

cumpridos, comparando os índices de efetividade da transparência municipal, através da 

avaliação feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) e analisar 

se o principal propósito da Lei – exigir mais transparência dos órgãos e entidades e levar mais 

informação à população – está sendo atingido. 

Visando analisar os objetivos propostos, esta pesquisa é classificada como descritiva, 

tendo em vista a busca por conhecimentos aprofundados acerca da temática abordada e pelo 

interesse em apresentar as principais características dos Portais da Transparência dos 

municípios do Seridó Norte-rio-grandense. Região localizada no interior do RN e que até o ano 

de 2017 ocupava uma área denominada Mesoregião Central, subdividida em duas 

microrregiões: Seridó Oriental e Seridó Ocidental. Neste ano de 2017 o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) publicou uma nova divisão regional do Brasil em que denomina o 

Seridó de Região Intermediária de Caicó, dividida, por sua vez, em Região Imediata de Caicó e 

Região Imediata de Currais (IBGE, 2017). 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa se caracteriza como documental, pois, conforme 

Gil (2008 apud HOSSER et al. 2015, p. 100), são “[...] materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa”. Quanto à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Lei de Acesso À Informação 

 

A criação da LAI se deu no ano de 2003, quando o deputado Reginaldo Lopes apresentou 

o Projeto de Lei Nº 219/2003 na Câmara dos Deputados, em Brasília. Após longa tramitação no 

Poder Legislativo, o texto foi sancionado pela presidente Dilma Rouseff, em 18 de novembro de 
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2011, transformando-se na Lei 12.527/2011 (RESENDE; NASSIF, 2015). Em seu art. 4°, inciso I, a 

LAI define que informações “são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 

produção e transmissão de conhecimento, registrados em qualquer suporte ou formato”. 

A LAI foi regulamentada no ano de 2012, a partir do Decreto nº 7.724 de 16 de maio de 

2012 e prescreve o direito constitucional de acesso às informações públicas, definindo 

mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de 

apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades (BRASIL, 

2020). Esta Lei é válida para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos 

também são obrigadas a publicar as informações referentes ao recebimento e repasse dos 

recursos públicos. Devendo, inclusive, ser cumprida por todos os órgãos e entidades da 

administração direta e indireta (BRASIL, 2011). 

O órgão que se responsabilizou por implementar a LAI no âmbito do Executivo Federal 

foi a Controladoria Geral da União (CGU), sendo, portanto, o órgão brasileiro de referência no 

assunto (RESENDE; NASSIF, 2015). 

Conforme Gama e Rodrigues (2016, p. 48), a LAI impõe obrigatoriedade no que se refere 

ao número mínimo de informações, como também a publicação de “dados pertinentes a 

repasses ou transferências de recursos financeiros, despesas públicas, administração do 

patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, 

dentre outros dados. Em suma, a LAI determina que a informação chegue ao cidadão de forma 

clara, objetiva e em uma linguagem de fácil compreensão, colocando-se ao alcance de todos. 

 

2.2 Portal da Transparência 

 

O Portal da Transparência do Governo Federal é um projeto da CGU, iniciado em 

novembro de 2004, para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos. O propósito é 

possibilitar que qualquer cidadão possa ter conhecimento de como o dinheiro público está 

sendo utilizado e possa ajudar a fiscalizar (SGORLON, 2015, p. 2). Em abril de 2013, houve a 

publicação do Guia de Implantação de Portais de Transparência, visando à padronização do 

processo de implantação dos portais pelos diversos entes federativos (RESENDE; NASSIF, 2015). 
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A CGU acredita que a transparência é a melhor forma de lutar contra a corrupção, visto 

que ela é mais um instrumento que induz os gestores públicos a agirem com responsabilidade 

e permite que a sociedade, com informações, colabore com o controle das ações de seus 

governantes, no intuito de checar se os recursos públicos estão sendo usados como deveriam 

(BRASIL, [201-]). 

Todos os municípios (ressalva-se os municípios com população de até dez mil 

habitantes) devem possuir, através de um website, um portal da transparência próprio. Além 

disso, esses portais devem divulgar informações como: o endereço e horário de atendimento 

dos órgãos públicos; processos licitatórios incluindo seus respectivos editais e resultados; dados 

gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; 

e respostas às perguntas mais frequentes feitas pela sociedade. 

Os portais de transparência, escrevem Gama e Rodrigues (2016, p. 48), “têm 

disponibilizado, primeiramente, as informações contábeis, pois seu sistema tem a finalidade de 

coletar os dados, classificá-los e mensurá-los monetariamente de forma a sumarizá-los em 

relatórios contábeis”, tornando-se base para a prestação de contas e realização de auditorias 

nas instituições públicas. 

Dessa forma, ressalta-se a importância da contabilidade na implantação dos portais, 

uma vez que a partir de seus procedimentos, a divulgação dos registros e informações é 

viabilizada. Para Silva (2021, p. 3), “é o trabalho da contabilidade que fornece os meios para a 

promoção da transparência no setor público, tornando possível mensurar sua eficiência através 

dos indicadores de desempenho”.  

Diante disso, através do portal da transparência, os órgãos devem estar em 

conformidade com a LAI, garantindo que a sociedade tenha conhecimento e possa acompanhar 

todos os dados referentes, principalmente, aos gastos públicos. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tendo em vista que o § 4o do art. 8º da LAI dispensa os municípios com população 

inferior a dez mil habitantes da divulgação obrigatória na internet, delimitou-se a amostra desta 

pesquisa àqueles com população superior. Dessa forma, a amostra elencou nove municípios: 
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Acari; Caicó; Cerro Corá; Currais Novos; Jardim de Piranhas; Jardim do Seridó; Jucurutu; Lagoa 

Nova e Parelhas. Todos, no ano de 2021, possuíam mais de dez mil habitantes (IBGE, 2021).  

A coleta de dados foi feita através do website do TCE/RN, que criou o Índice de 

Efetividade da Transparência Municipal, a partir da realização de ação fiscalizatória nos Portais 

da Transparência de todas as prefeituras e Câmaras Municipais do RN, com base no que prevê 

a LAI, em seu art. 8º, § 2º. 

Na aba “Nossas Cidades”, o website explica que a ação foi realizada pela Diretoria de 

Administração Municipal (DAM) do TCE/RN, entre o período de 30 de outubro de 2018 a 21 de 

março de 2019 e aconteceu através da consulta em cada sítio oficial da internet das Prefeituras 

e Câmaras Municipais, a fim de averiguar a divulgação das informações e o atendimento de 22 

(vinte e dois) outros quesitos, conforme exigências legais mínimas (TCE/RN, 2019). 

A DAM desenvolveu um índice de transparência por dimensão, onde os 22 (vinte e dois) 

quesitos foram agrupados nas dimensões: planejamento, contas, despesa, receita, licitação e 

comunicação. Para cada quesito foi atribuído um peso, de forma que cada uma das 06 (seis) 

dimensões, totalizasse 60 (sessenta) pontos. A distribuição das ponderações foi baseada no 

MMC (mínimo múltiplo comum) dos quesitos coletados, conforme será mostrado na tabela a 

seguir (TCE/RN, 2019): 

Tabela 1 – Índice de transparência por dimensão. 

Dimensões Itens Quesitos Pontuação 

Planejamento 

1.1 O ente divulga os seus planos (PPAs)? 20 

1.2 O ente divulga as suas LDOs? 20 

1.3 O ente divulga os seus orçamentos? 20 

Contas 

2.1 O ente divulga as suas prestações de contas? 12 

2.2 O ente divulga os seus RREOs? 12 

2.3 O ente divulga os seus RGFs? 12 

2.4 O ente divulga as versões simplificadas dos seus RREOs? 12 

2.5 O ente divulga as versões simplificadas dos seus RGFs? 12 

Despesa 

3.1 O ente divulga informações sobre as despesas das unidades gestoras? 10 

3.2 O ente divulga o número do correspondente processo das despesas? 10 

3.3 O ente divulga o bem fornecido ou o serviço prestado das despesas? 10 

3.4 O ente divulga a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento? 10 

3.5 
O ente divulga o procedimento licitatório realizado das despesas das 
unidades gestoras? 

10 

3.6 

O ente disponibiliza a lista de exigibilidades até o dia 10 com todos os 
itens (I - número do correspondente processo administrativo; II - 
identificação acerca do contrato administrativo objeto de pagamento; 
III - identificação do procedimento licitatório em que se fundou o 
contrato; IV - data de vencimento da obrigação a ser paga; V - 
identificação da parcela, quando não se tratar de pagamento único; VI 

10 
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- número do documento de cobrança, assim como data do 
protocolamento do mesmo; VII - data da emissão do “Atesto”; VIII - 
valor da liquidação; IX - data do efetivo pagamento; X - valor 
efetivamente pago; XI - nome e número do CPF/CNPJ do credor; XII - 
nome e número do CPF do ordenador de despesas responsável pelo 
pagamento; e XIII - indicação da existência de justificativa e de sua 
publicação, em caso de quebra da ordem cronológica.)? 

Receita 

4.1 O ente divulga informações sobre as receitas das unidades gestoras? 20 

4.2 
O ente divulga informações sobre o recebimento das receitas das 
unidades gestoras? 

20 

4.3 
O ente divulga a informação sobre o lançamento das receitas das 
unidades gestoras? 

20 

Licitação 

5.1 O ente divulga informações sobre os seus procedimentos licitatórios? 15 

5.2 
O ente divulga a informação sobre o edital nos seus procedimentos 
licitatórios? 

15 

5.3 
O ente divulga a informação sobre o resultado nos seus 
procedimentos licitatórios? 

15 

5.4 
O ente divulga a informação sobre o contrato nos seus procedimentos 
licitatórios? 

15 

Comuni-cação 6.1 
O ente disponibiliza meios para o envio de pedidos de informação de 
forma eletrônica (e-SIC) sem exigências que inviabilizem a solicitação? 

60 

Fonte: TCE/RN, 2019. 

 

Conforme exposto, a análise dos dados se deu através do website do TCE/RN. As 

informações foram acessadas da seguinte forma: mediante website do TCE/RN, acessar a aba 

“Ouvidoria”, logo após, clicar em “Nossas Cidades”, que se localiza dentro da aba “Projetos” e 

em seguida clicar em “infográfico”, onde se pode obter o resultado dos índices do estado como 

um todo, como também de cada município e/ou dimensão, separadamente. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Objetivando verificar se os requisitos pré-estabelecidos no § 2o do art. 8º da LAI são 

cumpridos, a coleta de dados dessa pesquisa aconteceu durante o mês de setembro de 2020, 

por meio do website do TCE/RN, baseada na pontuação obtida através do Índice de Efetividade 

da Transparência Municipal, desenvolvido pela DAM, mediante uma ação fiscalizatória, 

concluída em março de 2019.  

Dessa forma, cada município da amostra foi consultado na aba “infográfico”, no website. 

Nesta aba, o usuário deve selecionar o período da consulta, o município, o índice e o órgão 

(prefeitura ou câmara). O website disponibiliza apenas um período para consulta, 2018/2019, 

visto que foi o único período em que a ação foi realizada. Na seleção do município, pode-se 
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escolher apenas um ou todos os municípios do Estado. Referente aos índices, a pesquisa pode 

ser feita consultando todos os índices ou apenas um, separadamente; e sobre os órgãos, a 

escolha deve ser feita entre prefeitura e câmara municipal. 

Nesta pesquisa, utilizou-se os seguintes filtros para obter os dados desejados de um 

município por vez: período – 2018/2019; índices gerais; órgãos – prefeitura. Após o resultado 

da busca, o website ainda mostra todas as dimensões avaliadas, detalhadamente, conforme os 

quesitos expostos na Tabela 2, e, se o município em questão os atende. A seguir serão 

apresentados os dados coletados na pesquisa, contendo a pontuação de cada município da 

amostra. 

 

Tabela 2 – Pontuação dos municípios seridoenses conforme o Índice de Efetividade da Transparência Municipal 
do TCE/RN. 

Municípios Dimensões Pontuação Legenda 

Acari 

Planejamento 

60 A+: Altamente efetiva 

Contas 

Despesa 

Receita 

Licitação 

Comunicação 

Caicó 

Planejamento 

60 A+: Altamente efetiva Contas 

Despesa 

Receita 20 C: Baixo nível de adequação 

Licitação 45 A: Efetiva 

Comunicação 60 A+: Altamente efetiva 

Cerro Corá 

Planejamento 20 C: Baixo nível de adequação 

Contas 36 B: Em fase de adequação 

Despesa 50 A: Efetiva 

Receita 60 A+: Altamente efetiva 

Licitação 45 A: Efetiva 

Comunicação 60 A+: Altamente efetiva 

Currais Novos 

Planejamento 

0 

Contas 

Despesa 

Receita 

Licitação 

Comunicação 

Jardim de Piranhas 

Planejamento 60 A+: Altamente efetiva 

Contas 0 

Despesa 50 A: Efetiva 

Receita 

60 A+: Altamente efetiva Licitação 

Comunicação 

Jardim do Seridó 

Planejamento 

60 A+: Altamente efetiva Contas 

Despesa 
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Receita 

Licitação 

Comunicação 

Jucurutu 

Planejamento 60 A+: Altamente efetiva 

Contas 12 C: Baixo nível de adequação 

Despesa 60 A+: Altamente efetiva 

Receita 0 

Licitação 45 A: Efetiva 

Comunicação 60 A+: Altamente efetiva 

Lagoa Nova 

Planejamento 

0 

Contas 

Despesa 

Receita 

Licitação 

Comunicação 

Parelhas 

Planejamento 
60 A+: Altamente efetiva 

Contas 

Despesa 50 A: Efetiva 

Receita 

60 A+: Altamente efetiva Licitação 

Comunicação 

Fonte: TCE/RN, 2018-2019. 
 

A tabela 2 expõe a pontuação obtida por cada um dos nove municípios selecionados 

para fazerem parte da amostra desta pesquisa. A pontuação é apresentada por cada dimensão 

avaliada através do Índice de Efetividade da Transparência Municipal, conforme explanado no 

decorrer da pesquisa. Apenas dois – Acari e Jardim do Seridó –, dos nove municípios, obtiveram 

pontuação máxima no índice, mostrando-se altamente efetivos em todas as dimensões 

analisadas pela DAM. Esse número indica que apenas 22% da amostra está em conformidade 

aos requisitos impostos pela LAI; um dado consideravelmente preocupante, quando analisado 

juntamente aos 22% dos municípios que receberam pontuação zerada nas 06 (seis) dimensões: 

Currais Novos e Lagoa Nova, o que leva a crer que, para ambos, as políticas de transparência 

não vêm sendo uma prioridade como deveria.  

Isso posto, cabe destacar que conforme o inciso I, do art. 32º, presente no capítulo V da 

LAI, o agente público que “recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, 

retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma 

incorreta, incompleta ou imprecisa” comete infração administrativa que deve ser apenada, no 

mínimo, como suspensão. A prática de tais condutas ilícitas também podem levar o agente a 

responder por improbidade administrativa (BRASIL, 2011). 
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No estudo elaborado por Alves et al. (2021), o tamanho populacional dos municípios 

mostrou relação com o IGTA (Índice Geral de Transparência Ativa), onde: “em termos 

percentuais, esses municípios mais populosos, com índice de transparência acima da média, 

correspondem a mais que o dobro dos 24,4%, na mesma faixa, com menos de 100 mil 

residentes”. Ou seja, naquele caso, o número maior de habitantes foi um indicativo positivo. 

Todavia, pode-se observar que neste estudo, o não cumprimento dos requisitos não é um 

impedimento causado pelo porte dos municípios, levando em consideração que os dois com 

pontuação máxima, têm menos de quinze mil habitantes e Currais Novos, por exemplo, com 

quarenta e cinco mil e vinte e dois habitantes recebeu pontuação zero. 

A partir das faixas de pontuação apresentadas na tabela 1 e dos dados apresentados na 

tabela 2, pode-se observar separadamente o percentual de municípios que atende cada uma 

das seis dimensões: “planejamento”, “contas”, “despesa”, “receita”, “licitação”, 

“comunicação”. Aprofundando a análise, a primeira dimensão a ser discutida é planejamento, 

que abrange a publicação de Planos Plurianuais (PPAs), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) 

e orçamentos, onde 67% dos municípios estão na faixa A+, sendo a segunda dimensão que mais 

se destacou. 

Quanto à contas, essa dimensão obteve pontuações variadas. 44% dos municípios 

apresentaram sessenta pontos, 11% obtiveram entre 30 (trinta) e 44 (quarenta e quatro) 

pontos e, também, 11% mostraram pontuação menor que 30 (trinta); além dos 03 (três) 

municípios (33% da amostra) que não divulgam essas informações e receberam pontuação 

zerada nessa dimensão.  

A terceira dimensão analisada é a despesa, que engloba em seus quesitos, a divulgação 

de diversas informações referentes às despesas do ente. Esta, se apresentou altamente efetiva 

(A+) em 44% dos municípios da amostra e efetiva (A) em 33%. 

A dimensão receita, por sua vez, mostrou que 56% dos municípios estão na faixa A+ e 

11% destes, na faixa C. Nessa dimensão, nenhum dos municípios da amostra apresentou o 

resultado “efetivo” (A) ou “em fase de adequação” (B). 

Em licitação, 44% dos municípios atingiram 60 (sessenta) pontos e 33% atingiram entre 

45 (quarenta e cinco) e 59 (cinquenta e nove) pontos. 

Por último, está a dimensão comunicação. Esta trata da disponibilização de meios para 

o envio de pedidos de informações de forma eletrônica (e-Sic) e nela, 78% dos municípios da 
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amostra receberam pontuação máxima (60 pontos) e os outros 22% – Currais Novos e Lagoa 

Nova – foram os que receberam pontuação zerada em todas as dimensões. Um resultado 

assertivo e confirmatório de que a maioria dos portais apresenta essa importante ferramenta 

de pedidos virtuais, que facilita a interação e participação dos cidadãos. As dimensões 

planejamento e comunicação receberam maior destaque na análise, onde na primeira, seis 

municípios receberam pontuação máxima e na última, sete. Já os requisitos contas e despesa, 

apresentaram sessenta pontos em apenas quatro municípios. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou analisar o Índice de Efetividade da Transparência 

Municipal, no website do TCE/RN, a fim de verificar se os municípios do Seridó Potiguar, com 

população superior a dez mil habitantes, estão em conformidade com o previsto e exigido no 

art. 8º da LAI. A principal limitação da pesquisa foi o período dos resultados apresentados no 

website, que disponibiliza para consulta, apenas a opção 2018/2019, intervalo em que foi 

realizada a ação fiscalizatória pela Diretoria de Administração Municipal (DAM) do TCE/RN, 

impedindo o cruzamento com dados antigos ou atuais. 

Os resultados revelam níveis insatisfatórios de transparência e mostram que a maioria 

dos portais fiscalizados cumprem apenas parte do exigido em lei e ainda, que 22% da amostra 

está em desacordo com todas as determinações. Todavia, identificou-se que os demais 78% 

apresentam bom desempenho no que se refere a divulgação de informações orçamentárias; 

divulgação de PPAs e LDOs; e disponibilização de meios para o envio de pedidos de informações 

de forma eletrônica, possibilitando aos cidadãos o acesso à informação, garantido pela LAI. Isso 

posto, os achados indicam que há necessidade de melhoria, tendo em vista que apenas dois 

portais apresentam total conformidade com a LAI, através do que foi analisado pela DAM. 

Dentre as melhorias, destaca-se a possibilidade de maior divulgação de informações referentes 

a prestação de contas e despesas. 

Conforme pontuado por Alves et al. (2021), a situação socioeconômica é um importante 

fator que pode determinar a transparência municipal, mas não o único. Assim, sugere-se a 

elaboração de pesquisas com maior abrangência na investigação deste e de demais fatores 

determinantes. O fato de Currais Novos e Lagoa Nova apresentarem pontuação zero em todos 
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os requisitos analisados e elencados no website, levanta dois questionamentos: os municípios 

possuíam portal da transparência à época? Após a ação fiscalizatória, os entes foram notificados 

ou penalizados?  

Ademais, é interessante que trabalhos futuros e/ou fiscalizações realizadas pelo próprio 

governo, deem continuidade à discussão, mostrando se houveram esperadas evoluções e 

adequações nos portais examinados, como também estudos similares, em outros tipos de 

órgãos e entidades. 
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