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Resumo  

 

 

A evolução da transparência legislativa não tem sido tão rápida quanto no poder 

executivo, bem como a transparência municipal em relação à nacional. No entanto, a falta 

de accountability dos vereadores dificulta a escolha dos melhores representantes por 

parte da população, ao mesmo tempo que cria incentivos para um menor esforço de 

representação dos interesses da sociedade por parte do político. O estudo pretende 

avaliar o nível de transparência das Câmaras dos vereadores das capitais do país. Para 

isso, criou-se duas metodologias baseadas nos oito princípios de dados abertos. Uma 

mede o nível de cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI – 12.527) por parte 

dos órgãos; a outra mede o nível de transparência sobre o trabalho legislativo. As 

avaliações foram feitas em 39 websites oficiais das 26 Câmaras. Os resultados mostram 

um nível baixíssimo de consonância em relação à LAI e uma baixa transparência 

legislativa. Não se verificou uma correlação entre a transparência e o nível de riqueza, 

tamanho da população ou desenvolvimento desses municípios. A baixa performance no 

caso da LAI indica, ao mesmo tempo, uma falta de detalhamento dos itens requeridos no 

artigo 8º da lei 12.527 e uma baixa preocupação das Câmaras em atendê-la. Em relação 

às informações legislativas, nota-se uma falta de padronização dos sites, indicando 

carência de normas que orientem a transparência desses dados.   
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Abstract  

 

 

Legislative transparency has not evolved as quickly as it has within the executive, and the 

same can be said for municipal transparency in relation to transparency encountered at 

the federal level of government. The lack of transparency within city council renders it 

more difficult for citizens to choose the best representatives. At the same time, opacity 

generates fewer incentives for councilors to improve their representativeness. This study 

aims to evaluate the degree of transparency within the legislative assemblies of Brazil’s 

capital cities. To this end, this thesis develops two methodologies based on the 8 

principles of open data. One measures compliance with the Brazilian Freedom of 

Information Act (FOI), and the other evaluation assesses the transparency of legislative 

processes. I evaluated 39 official websites from the 26 capitals. The results demonstrate 

an extremely low level of FOI compliance and a low level of legislative transparency. No 

correlation was found between transparency and municipal economic wealth, size of 

population, or levels of development. Findings show that poor levels of detail in complying 

with the Brazilian FOI law. One of the major problems appears to be the lack of any 

universal standards to orient what elements should be rendered transparent. 
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Introdução 

 

 

A transparência nas democracias representativas tende a aumentar a accountability e a 

responsividade às partes interessadas. As evidências disso motivaram novos dispositivos 

legais e institucionais1, além de diversas iniciativas de advocacy nacionais2 e 

internacionais3. Enquanto a maior parte dessas iniciativas tem foco na administração 

federal, o nível municipal permanece ainda pouco explorado4 (Michener, 2016; Raupp, 

2011). As Câmaras municipais têm o papel de legislar sobre assuntos de interesse local, 

fiscalizar o trabalho da prefeitura do município e representar os cidadãos. Como estará a 

situação da transparência das atividades desses órgãos no Brasil? Esse trabalho busca 

responder essa questão a partir de uma avaliação dos portais eletrônicos das Câmaras 

dos vereadores das capitais do país.  

 

No Brasil, a Lei de Acesso à informação passou a vigorar desde maio de 2012. Desde 

então, diversas iniciativas de aprimoramento institucional da transparência foram 

verificadas principalmente no nível federal. Seria lógico esperar que os níveis de governo 

mais próximos do cidadão fossem mais abertos. No entanto, segundo relatório 

organizado por Michener (2016) estudos preliminares mostram que em países 

emergentes, como o Brasil, a relação é inversa, isto é, governos locais são menos 

transparentes que os federais. Possíveis explicações sugeridas no estudo são: pouca 

cobertura midiática de assuntos subnacionais, pior qualidade da mídia local, menor 

capacidade técnica do pessoal em órgãos subnacionais e falta de interesse político local. 

Uma maior abertura, leva a uma maior vulnerabilidade do governo ao escrutínio das 

decisões por parte da sociedade.  

                                                
1 Por exemplo o caso do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle criado em maio de 2016. 
2 A exemplo do Contas Abertas, Transparência Brasil, Artigo 19.  
3 Ver: Open Government Partnership; Transparency international; Open Knowledge Foundation; 
International Bugdet Partnership; Access Info Europe and the Center for Law and Democracy; 
Interparliamentary Union. 
4 Exceções nacionais incluem Michener (2016); Mapa da Transparência do Ministério Público Federal 
(2015); Escala Brasil Transparente da Controladoria Geral da União (2015); Raupp (2011). Exceções em 
nível internacional foram apontadas por Michener (2015): GRIMMELIKHUIJSEN; WELCH, 2012; 
ARAUJO; TEJEDO-ROMERO,2016; MANOHARAN, 2011; SOL, 2013. 
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Diante desse cenário, a avaliação desenvolvida pretende levantar como está o nível de 

transparência do legislativo local no Brasil, apontando os desafios e indicando melhores 

práticas nas Câmaras dos Vereadores. 

 

Como aponta Carey (2013, p.1), “the proposition that transparency can affect democratic 

performance is of practical as well as theoretical interest because although transparency 

is low in many legislatures, it is relatively easy to do something about it”.  Sendo assim, 

esse estudo pretende contribuir com o processo de transparência de duas formas. 

Primeiramente, o estudo desenvolve um formulário de observação que servirá como um 

marco de boas práticas sob o qual as Câmaras podem traçar planos de ação para 

aprimoramento. Em segundo lugar, busca-se incentivar uma reação positiva das 

Câmaras ao criar uma listagem com os status relativos em relação a seus pares  

 

Esse trabalho tem especial relevância dado que não identificamos nenhum outro estudo 

que avaliasse a transparência legislativa da Câmara dos Vereadores das capitais do 

Brasil. Levantamos metodologias de avaliação de transparência legislativa nacionais e 

internacionais para mapear quais as melhores práticas e adequamo-nos ao contexto de 

pesquisa. Outras avaliações se mostraram mais específicas, ora em relação à 

abrangência da avaliação (como em Campagnoni; Carvalho; Lyrio; Lunkes; Rosa, 2015)5 

ora em relação a sua profundidade (como em Raupp, 2011)6. Neste estudo, buscou-se 

avaliar não apenas o cumprimento burocrático da legislação nacional referente à 

transparência dos órgãos públicos em geral, como também a disponibilização de 

informação especificamente pertinente ao acompanhamento do trabalho do poder 

legislativo.  

 

As avaliações foram feitas na primeira quinzena de novembro. De acordo com os 

resultados, as Câmaras apresentam um baixíssimo nível de cumprimento à Lei de Acesso 

                                                
5  Este trabalho focou na verificação de conformidade das Câmaras dos vereadores apenas em relação 
aos itens expressamente requeridos pela Lei de Acesso à Informação, não incluindo dimensões relativas 
a informações do processo legislativo. 
6 O modelo de avaliação criado por Raupp em 2011 considera um número reduzido de indicadores nos 
formulários de observação.  
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à Informação e uma performance também baixa em relação à transparência das 

informações sobre o trabalho legislativo. Considerando ambas as avaliações, a Câmara 

mais transparente é a de Curitiba e a menos, a de São Luís.  

 

Nenhuma das Câmaras disponibiliza 100% das informações requeridas pela LAI. Apenas 

uma das Câmaras (Fortaleza) oferece meios para o acompanhamento de programas e 

ações do órgão e apenas nove delas disponibilizam informações sobre as respostas de 

perguntas frequentes. Além disso, as informações disponibilizadas sobre despesas e 

contratos, apesar de serem comuns nos sites, são quase sempre incompletas, 

dificultando o monitoramento das transações de forma efetiva. Também nenhuma delas 

disponibiliza todas as informações listadas sobre o trabalho legislativo. Poucas são as 

Câmaras que oferecem um accountability do posicionamento dos vereadores, 

informações sobre deliberações – votações e pareceres. Menos da metade delas 

disponibiliza a ata das sessões plenárias.  

 

Além do conteúdo, os órgãos apresentam sites com pouca acessibilidade:  muitos links 

que não funcionam e sem adaptações de visualização para deficientes. O site de 

Florianópolis é o único inclusivo em relação aos deficientes visuais.  

 

Os resultados evidenciam um problema na transparência local que passa desde a 

necessidade de um maior comprometimento com LAI em nível municipal, até a 

necessidade de um maior amparo técnico-normativo em relação ao modelo ideal de 

transparência legislativa. 

 

Além da própria apuração do nível de transparência nas Câmaras, desenvolve-se 

também no escopo desse trabalho, uma investigação acerca dos possíveis fatores 

explicativos da diferença de transparência entre as capitais. Para tanto, testou-se a 

correlação entre os índices de transparência desenvolvidos para as câmaras e outros 

indicadores de interesse. Concluiu-se que a transparência do trabalho legislativo está 

positivamente correlacionada com o tamanho da população do município e 

desenvolvimento humano (IDH) e municipal (medido pelo Índice Firjan de 
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Desenvolvimento Municipal – IFDM). Isso significa dizer que quanto maior esses 

indicadores, maior deve ser a nota do município no que tange à transparência legislativa. 

Em relação ao cumprimento da Lei de Acesso, não se verificou correlação entre as notas 

das capitais e os indicadores mencionados, o que indica que tais fatores não explicam o 

comportamento em relação à aderência legal das câmaras à LAI.   

 

Adicionalmente, ao discutir os resultados da avaliação levantou-se a questão da 

presença dos órgãos públicos nas redes sociais. Além da disponibilização da informação, 

o trabalho de publicização da mesma é, também, uma prática de transparência de 

responsabilidade do setor público. Considerando a presença maciça dos brasileiros nas 

redes sociais, realizou-se um levantamento do posicionamento das câmaras no 

Facebook7 e Twitter8 como forma de medir o investimento das mesmas em estratégias 

de relacionamento que aumentem a visibilidade da informação disponibilizada.  

 

A análise demonstra que os órgãos não têm aproveitado o potencial das plataformas para 

se comunicar com a população. Dez das 26 Câmaras não possuem página ativa nem no 

Facebook, nem no Twitter. Mesmo as que possuem não atingem um engajamento bom 

com os cidadãos.  

 

A dissertação está organizada da seguinte maneira. Neste capítulo, introduzo problema 

de pesquisa indicando sua contribuição para a área de estudo. No segundo capítulo 

apresento primeiramente uma revisão de literatura sobre os efeitos da transparência na 

política e, em seguida, uma revisão específica dos principais trabalhos de avaliação de 

transparência legislativa nacionais e internacionais. No terceiro capítulo desenvolvo a 

metodologia de avaliação. No quarto capítulo, serão apontados os resultados da 

aplicação dos formulários de avaliação nas Câmaras municipais. No quinto capitulo, 

apresentamos algumas discussões sobre esses resultados. Por fim, na última seção 

apresento as conclusões do estudo.   

 

                                                
7 Disponível em: https:// facebook.com/ 
8 Disponível em: https://twitter.com/ 

 

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
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2   Revisão de Literatura 

  

Esta seção se divide em duas etapas. A primeira apresenta o que a academia tem sugerido como 

sendo os efeitos da transparência na democracia. A segunda parte sistematiza quais têm sido os 

critérios definidores do conceito de transparência no âmbito do poder legislativo – que é o objeto 

específico deste trabalho.   

2.1 Transparência e democracia 

 

O acesso público à informação (via iniciativas de transparência) é um direito do cidadão. 

Como tal, é um fim em si mesmo, ainda que também um meio capaz de entregar outros 

resultados (Jayal, 2008). A série de promulgações de leis de acesso à informação no 

mundo todo mostra que esse direito, de fato, tem sido exigido pela sociedade.  

 

Esse processo, no entanto, é bastante recente. Como apresenta Michener (2011), à 

exceção da Suécia, que promulgou a primeira lei de acesso do mundo (em 1799) 

somente após 1950, e mais intensivamente a partir da década 90, outros países 

legitimaram legalmente este direito. O gráfico abaixo, elaborado por Berliner (2015, p. 

481) mostra como se deu a evolução do número de lei de acesso aprovadas 

cumulativamente 1960 até 2008.  
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Gráfico 1 – Difusão Global da Lei de Acesso à Informação de 1960 a 2008 

 

 

 

 

Segundo Michener (2011, pp. 146) a rápida difusão das LAI mostra o quanto se tem 

apostado na transparência como meio para controlar a corrupção e promover a boa 

governança.  

 

“In theory, eliminating information asymmetries should help 

to promote greater economic transparency and stability, 

encourage more carefully crafted public policy, make it 

easier for different wings of government to talk to one 

another, and empower citizens and the press to monitor the 

conduct of public affairs more fully. In short, FOI laws are 

meant to make governments more professional, predictable, 

and accountable and citizens more proactive in public life.”  
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Na prática, porém, não se pode afirmar se as medidas para aumentar a transparência 

pública têm alcançado todos estes objetivos pretendidos. É difícil mapear ao certo quais 

fenômenos sociais ou mudanças no sistema político se devem ao aumento da 

transparência principalmente porque concorrem com isso, outros eventos históricos que 

podem explicar os processos ocorridos. No entanto, a academia tem apontado algumas 

conclusões interessantes sobre quais os incentivos gerados pela maior abertura do 

governo.   

 

Segundo a definição de Prat (2005), a transparência é a disponibilização de meios para 

que o principal observe o comportamento dos agentes, bem como os resultados de suas 

decisões. A observância do comportamento dos agentes, no caso da transparência dos 

órgãos públicos, se traduz no monitoramento dos políticos por parte da sociedade.  

 

Segundo vários autores (Barro, 1973; Bentham, 1999; Ferejohn, 1986; Humphreys e 

Weinstein, 2007; Malesk, Shuler e Tran, 2012; Prat, 2005) os agentes, quando 

monitorados, tendem a adotar um melhor comportamento. Em outras palavras, uma vez 

cientes de que a população pode acompanhar suas ações, os representantes farão 

esforços para tomar decisões mais alinhadas com os interesses dos representados, 

constrangendo por exemplo, ações de interesse particular e mesmo de corrupção. Ao 

gerar mecanismos de incentivos para o alinhamento do político com a sociedade, a 

transparência aumentaria a própria representatividade da democracia. 

 

O estudo de Brady, Canes-Wrone e Cogan (2002) sobre os efeitos dos votos dos 

parlamentares americanos nos resultados eleitorais apresenta, justamente, este 

mecanismo de incentivo no âmbito do poder legislativo. Dentre os resultados do trabalho, 

os autores mostram que a transparência dos votos nominais levou a maiores esforços de 

representação por parte dos políticos.  

 

Segundo Manin, Przeworski e Stokes (2006, p. 73) "nós necessitamos de instituições 

eleitorais que aumentem a transparência da responsabilidade e facilitem para os 
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cidadãos recompensar ou punir os responsáveis". A transparência pública, portanto, 

agiria também no sentido de facilitar a responsabilização das decisões dos 

representantes por parte da sociedade. Segundo Azam, Bates e Biais (2005), Besley 

(2005) e Humphreys e Weinstein (2007) quanto maior a provisão de informação para o 

cidadão, melhor será sua capacidade de julgamento das decisões dos políticos e mais 

acurada será a decisão do voto em retirá-lo ou mantê-lo no cargo. A esse efeito os 

autores denominam mecanismos de seleção da transparência.  

 

O estudo de Besley e Prat (2006) sobre as consequências da captura da mídia por parte 

de um governo – que constrange a capacidade de fiscalização das ações públicas – 

identificava esse mecanismo de seleção no âmbito da transparência das atividades 

legislativas. Segundo os autores, “increased access to information about candidates’ 

legislative records and political performances enables voters to choose the best 

candidates and punish those who do not fulfil their mandate” (apud FRANTESCU; 

HAGEMANN; HIX, 2012).  

 

O estudo de Snyder e Ting (2006), por sua vez, identifica ambos os efeitos no âmbito do 

poder legislativo, de incentivo e de seleção, ao investigarem as consequências da 

transparência no resultado das decisões de política pública dos parlamentares norte 

americanos e na sua reeleição. De acordo com os autores, se o posicionamento dos 

parlamentares não é claro para os cidadãos, os primeiros tendem a ceder mais a grupos 

de interesse específicos (que agem através de lobby ou compra de voto), e os resultados 

das políticas públicas são menos alinhados com os interesses da população que tende a 

puni-los nas próximas eleições, os retirando do cargo. Por outro lado, a transparência 

dos votos incentiva os parlamentares a posicionarem-se coerentemente com os 

interesses da sociedade, o que repercute na probabilidade de reeleição dos mesmos.  

Segundo o estudo, portanto, a transparência seria positiva para a população e para os 

interesses políticos ao mesmo tempo.  

 

A literatura apresenta também efeitos negativos da transparência em relação ao 

comportamento dos políticos. Segundo alguns autores (Keohane 2002; Stasavage 2005; 
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Mead and Stasavage 2008; Naurin 2008; Holmström 1999; Dewatripont et al 1999; Prat, 

2005), ela pode se transformar em um instrumento populista; ou seja, os atores políticos 

podem usar as janelas de transparência para assumir posturas que garantam mais votos 

e não necessariamente maior efetividade nos resultados.  Nessa linha de pensamento, 

com menor transparência, os políticos teriam mais facilidade para tomar determinadas 

medidas consideradas necessárias, ainda que não sejam bem vistas pela população, 

seja por gerar custos de curto prazo em oposição a benefícios de longo prazo, seja por 

uma questão de assimetria de informação.  Além disso, o populismo pode acarretar a 

redução de poder e da disciplina dos partidos políticos.  Esse foi um dos fatores 

apontados por Carey (2003) sobre a redução da disciplina partidária no congresso 

peruano nos anos 1990. A disponibilização pública dos votos dos parlamentares, 

motivou-os a mudar seu comportamento de voto. Segundo o autor, eles passaram a votar 

de acordo com a vontade popular, mesmo quando em oposição às recomendações do 

partido. 

 

Os mecanismos de incentivo, seleção ou populismo tem aparecido na literatura como 

sendo as principais tendências de mudança de atuação dos agentes envolvidos em um 

processo de aumento da transparência. A forma exata como a população e a os políticos 

vão agir deve variar de acordo com outros fatores, como nível de educação da população 

ou a bagagem cultural da organização por exemplo.  

 

Tão desafiador quanto o cálculo dos efeitos específicos da transparência na democracia 

é a definição do que deve ser considerado um órgão transparente. Essa definição varia 

dependendo da função do órgão e das informações geradas e registradas por ele.  Na 

subseção a seguir, apresenta-se quais informações foram consideradas essenciais para 

a transparência de órgãos do poder legislativo em estudos prévios. Trata-se, portanto, de 

uma revisão bibliográfica dos critérios existentes de transparência legislativa.  

 

2.2.  Trabalhos de avaliação da transparência de órgãos legislativos 
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Como Michener (2015, p.184) descreve, transparência é difícil de ser implementada por 

duas razões:  

“Transparency is indisputably important, but it is also an ambiguous 
multidimensional concept and a politically burdensome policy, 
characteristics that render it susceptible to spurious interpretations, 
political and administrative dissimulation, and slipshod compliance.” 

 

Portanto, se por um lado, a relevância da transparência nos órgãos públicos é quase um 

consenso na literatura, os critérios utilizados para defini-la variam bastante, mesmo 

dentro de um mesmo tema de análise. Isso pode ser observado se comparamos, por 

exemplo, as diferentes leis de acesso à informação entre os países que as adotaram  

(MENDEL, 2009, p. 31).  

 

O tempo também pode influenciar muito os critérios de análise. Um trabalho mais antigo 

deve apresentar indicadores de transparência que podem não se aplicar mais no contexto 

atual, ou não englobar algum indicador, que é, atualmente, crucial. Diferentes estruturas 

administrativas possuem especificidades em relação ao conteúdo gerado e, portanto, 

devem diferir quanto aos critérios de análise. Além disso, mesmo em relação a um 

mesmo tipo de órgão, diferentes estudos podem propor indicadores divergentes, 

dependendo de quais informações são consideradas essenciais para a transparência.  

 

No caso do poder executivo municipal, por exemplo, dois índices oficiais apresentam 

metodologias diferentes de análise e, portanto, seus resultados diferem bastante. O 

Escala Brasil Transparente9 criado pela Controladoria Geral da União, em sua segunda 

edição (no ano de 2015), concluiu que, dentre as capitais, Brasília, Curitiba, João Pessoa, 

Recife, Rio Branco e São Paulo eram as mais transparentes e obtiveram nota máxima. 

O Mapa da Transparência10, desenvolvido pelo Ministério Público Federal, em sua 

primeira edição - realizada no ano de 2015 - apontava Porto Alegre como a capital com 

prefeitura mais transparente, sendo a única que obteve todos os pontos. No ano de 2016, 

a lista de prefeituras nota 10 cresceu e passou a englobar também Recife, Curitiba e 

Florianópolis. Por sua vez, no estudo de transparência local organizado por Michener 

                                                
9 http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente 
10 http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente


11 
 

nesse mesmo ano, a avaliação da transparência ativa dos órgãos subnacionais mostra 

que, dentre as capitais, a mais transparente era a de João Pessoa, seguido de São Paulo.  

 

Além desses, a sociedade civil propôs uma metodologia de análise que difere das dos 

órgãos públicos citados. A ONG Contas Abertas criou o Índice de Transparência11 que 

avalia estados e capitais do país segundo critérios de transparência desde 2010, com 3 

edições já divulgadas dos trabalhos. A última edição, no entanto, foi em 2014, quando a 

prefeitura de Recife foi apontada como a mais transparente dentre as capitais.  

 

Já em relação ao poder legislativo, não houve qualquer avaliação oficial. O Senado 

Federal12 chegou a propor uma metodologia de avaliação no ano 2015. A metodologia 

envolvia quatro dimensões e 62 indicadores, sendo, portanto, bastante detalhada. Se por 

um lado, ela é bastante profunda, por outro ela é muito extensa o que torna a 

implementação muito difícil. Ademais, quanto maior o número de critérios definidores do 

conceito menor será o universo resultante. Essa relação inversa é explicada por Sartori 

(1970, p.1041):  

 

“The problem can be neatly underpinned with reference to the 
distinction, and relation, between the extension (denotation) and 
intention (connotation) of a term [...]. The extension of a word is the 
class of things to which the word applies; the intension of a word is 
the collection of properties, which determines the things to which the 
word applies. [...] One is to broaden the extension of a concept by 
diminishing its attributes or properties, i.e., reducing its connotation.” 

 

De fato, a metodologia ainda não chegou a ser implementada.  

 

Na academia, dois trabalhos também se propuseram a fazer essa avaliação, Zurra (2008) 

e Raupp (2011). O trabalho de Zurra focava na avaliação da transparência de 

assembleias legislativas das capitais do país. A metodologia de avaliação tinha como 

                                                
11 Disponível em: https://indicedetransparencia.com. Consultado em 15 nov. 2016. 
12 Manual do Índice de Transparência do Legislativo. Disponível em: 
http://www12.senado.leg.br/transparencia/ctcs/manual-do-indice-de-transparencia-do-legislativo. 
Consultado em 15 nov. 2016. 
 

https://indicedetransparencia.com/
http://www12.senado.leg.br/transparencia/ctcs/manual-do-indice-de-transparencia-do-legislativo
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modelo-base o informe de transparência eletrônica realizada pela organização Não 

Governamental Monitor Legislativo, sendo constituído por sete dimensões com 30 

critérios. O trabalho de Raupp (2011), por sua vez buscou avaliar as Câmaras dos 

vereadores de Florianópolis.  Nesse caso, a avaliação foi mais simples, são três 

dimensões, avaliadas cada uma delas em uma escala (nulo, baixa, média e alta) segundo 

a existência dos indicadores apontados para cada uma delas, somando um total de 22 

identificadores.  

 

Para entender melhor quais os critérios levados em conta por cada um dos trabalhos de 

referência, decidimos agrupar os indicadores de cada um deles em áreas de 

transparência. Além dessas referências brasileiras fizemos uma extensa pesquisa sobre 

os trabalhos de avaliação internacionais. Encontramos três trabalhos robustos que têm 

como objeto órgãos do poder legislativo:  

 

International Parliamentary Union13 (2000): organização global cuja missão é promover 

o diálogo entre os parlamentos para contínua melhoria do poder representativo. O 

trabalho foi publicado no ano de 2000 e propunha diretrizes gerais de conteúdo e 

estrutura de sites parlamentares.14  

Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (2014): uma rede de 

comunicação e cooperação entre pessoas da sociedade civil em prol da promoção da 

transparência nos congressos da região (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela). Eles produziram um Índice Latino 

Americano de Transparência Legislativa15 (ILTL) em 2014. Segundo os resultados, o 

Peru é o mais transparente e obtém 55% dos pontos, seguido de Chile (53%) e 

Guatemala (46%). O país menos transparente da região é a Venezuela (21%). 

Pipa Norris (2004) - O livro Digital Divide, no capítulo sobre parlamentos online, a autora 

avalia 98 websites de parlamentos do mundo16. Segundo o estudo, os países com 

                                                
13 Disponível em: http://www.ipu.org/english/home.htm. Consultado em 15 nov. 2016. 
14 Disponível em http://www.ipu.org/cntr-e/web.pdf. Consultado em 15 nov. 2016. 
15 Disponível em: http://www.transparencialegislativa.org/publicacion/indice-latinoamericano-de-
transparencia-legislativa/. Consultado em 15 nov. 2016. 
16 Disponível em: https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/digitalch7.pdf. Consultado em 15 nov. 

2016. 

http://www.ipu.org/english/home.htm
http://www.ipu.org/cntr-e/web.pdf
http://www.transparencialegislativa.org/publicacion/indice-latinoamericano-de-transparencia-legislativa/
http://www.transparencialegislativa.org/publicacion/indice-latinoamericano-de-transparencia-legislativa/
https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/digitalch7.pdf
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democracias consolidadas apresentavam websites muito mais transparentes que os 

Estados não democráticos. Os países com parlamentos mais transparentes, dentre os 

analisados eram Estados Unidos, os da Europa Oriental e da Escandinávia. 

Estes trabalhos nacionais e internacionais criaram metodologias próprias para medir e 

comparar a transparência de diferentes estruturas do legislativo. Cada um deles 

estabeleceu dimensões e indicadores para avaliar a transparência do poder legislativo.  

Para analisar quais aspectos são afinal levados em conta em cada uma das avaliações, 

seus indicadores foram traduzidos em atributos objetivos do conceito estudado. Estes 

atributos são criados de forma transversal a todos os estudos analisados, ou seja, todos 

os indicadores se encaixam em algum deles. Foram identificados 17 atributos. A seguir 

listamos cada um deles com uma breve descrição do que os compõem. A referência 

completa de como os indicadores dos estudos foram classificados nesses atributos 

encontra-se no anexo 1.  

 

Estrutura organizacional: informações sobre departamentos e funções, quadro de 

funcionários ativos e/ou inativos, organograma, e endereço e contato da Câmara; 

Informação sobre os parlamentares: biografia, patrimônio, partido, resultado de 

eleições e presentes recebidos; 

Trabalho Parlamentar: agenda, votações, frequência, ordens do dia, atas, textos dos 

discursos, propostas em tramitação e tramitadas e viagens; 

Trabalho das comissões: membros, agenda, relatórios, pareceres, atas e votações; 

Acesso ao acervo de documentos do parlamento: histórico de proposições já fora de 

tramitação, informações de como obter acesso ao acervo da Câmara, publicações e 

relatórios, legislação existente, pareceres técnicos, regulamentos e serviços de 

biblioteca; 

Divulgação do trabalho parlamentar: canal de televisão, estação de rádio, canal web, 

rádio web, diário oficial do legislativo, comunicados de imprensa e notícias na página 

órgão;  

Canais de comunicação: contatos (telefone, email, página pessoal ou redes sociais) dos 

parlamentares, ouvidoria, meios para pedido e acompanhamento de pedido de acesso à 

informação; 
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Acompanhamento de objetivos e metas: informações sobre os objetivos do órgão, 

ações e programas para alcança-los, informe sobre os resultados da gestão; 

Contratos e licitações: licitações realizadas, valores, prazos, pessoas físicas e jurídicas 

favorecidas; 

Gestão Fiscal: relatórios de despesas e receitas, detalhamento de despesas, gastos de 

gabinete, gastos com emendas, orçamento e auditorias; 

Remuneração dos servidores: salários e benefícios dos funcionários ativos e inativos; 

Informações de concursos públicos: chamadas para concursos públicos; 

Existência de alguma legislação específica: verificação da existência de alguma 

legislação considerada relevante (regulação da transparência, lobby, ética parlamentar 

ou participação); 

Contextualização histórico normativa da casa: disponibilização de documentos sobre 

o processo eleitoral, processo legislativo, legislação sobre processo de licitações e 

contratações, transparência, recursos humanos, histórico da Câmara ou constituição do 

país; 

Links externos de entidades relevantes: Links para outros órgãos de governo, 

parceiros, agências ou partidos; 

Mecanismos de participação: pesquisas de opinião estimulada e espaços para receber 

contribuições da população;  

Qualidade da informação: existência de ferramentas de busca, bancos disponíveis para 

download, utilização de formatos eletrônicos abertos e não proprietários, dispensa de 

identificação ou motivo para acessar a informação, existência de ferramentas de busca e 

utilização de linguagem objetiva. 

 

A tabela abaixo apresenta quantas vezes cada um dos atributos aparece nos trabalhos 

analisados. Essa análise é relevante porque nos permite entender quais informações 

aparecem com frequência como sendo condicionantes da transparência legislativa.  
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Tabela 1 – Resumo da meta-análise de indicadores de transparência parlamentar 

 

 

 

 

Como se depreende do exposto, o único atributo presente em todos os estudos refere-

se ao trabalho parlamentar. A disponibilização de canais de comunicação, 

divulgação do trabalho parlamentar e estrutura organizacional aparece em seguida, 

presentes em cinco dos seis trabalhos analisados.  

 

O estudo que inclui mais atributos é o do Senado, com 14 dos 17 mapeados. Em segundo 

lugar, o ILTL com 13.  O mais sucinto é o de Raupp, com 6 dos 20 atributos. O gráfico 

abaixo permite vislumbrar com mais exatidão o que se expôs, pois apresenta a frequência 

dos atributos nos trabalhos analisados.  
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Gráfico 2 – Resumo da meta-análise de indicadores de transparência parlamentar 

 

 

 

 

O levantamento dos atributos utilizados em cada um dos estudos foi feito no sentido de 

se reconhecer como trabalhos prévios vêm estabelecendo os critérios sob os quais se 

reconhece um órgão como transparente. Os resultados desse levantamento mostram que 

essa definição de fato vai variar bastante dependendo do país e época de elaboração da 

avaliação.  

 

Nesse sentido, a próxima seção apresenta a metodologia própria desenvolvida para 

avaliação das câmaras dos vereadores brasileiras atualmente. Ressalta-se que o modelo 

de avaliação é diferente de todos os demais trabalhos apresentados nessa subseção, 

mas que as dimensões de análise consideradas aparecem, todas elas, em pelo menos 

um trabalho anterior. Isso reflete um cuidado metodológico no desenho dos critérios de 
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transparência porque garante que nenhum dos indicadores requeridos nessa avaliação 

aparecerão sem o respaldo de um outro trabalho relevante prévio. 

 

3   Metodologia 

 

 

Como visto, a avaliação da transparência pode seguir diferentes metodologias, 

dependendo de onde se pretende focar a análise. Neste trabalho pretende-se avaliar a 

transparência da Câmara dos Vereadores segundo duas diferentes perspectivas:  

 

1) Se cumprem a Lei de Acesso à Informação brasileira; 

2) Se apresentam as informações relativas ao exercício das funções legislativas17. 

 

Definimos as dimensões de análise de cada um dos vetores considerando em (1) as 

informações requeridas pela LAI e em (2) as informações consideradas relevantes sobre 

o exercício das funções legislativas do órgão. Os indicadores das dimensões serão 

avaliados segundo os 8 princípios de governo aberto, os mesmos utilizados oficialmente 

pelo governo federal para definição de dados governamentais abertos (DGA). Nesse 

contexto, demanda-se que quaisquer dados produzidos por setores públicos estejam 

disponíveis para qualquer indivíduo para qualquer propósito (INESC, 2014).  Para tanto, 

os princípios norteadores da disponibilização de informações por parte dos órgãos 

públicos é a seguinte:  

 

“Completos - Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados 
são informações eletronicamente gravadas, incluindo, mas não se 
limitando a, documentos, bancos de dados, transcrições e 
gravações audiovisuais. Dados públicos são dados que não estão 
sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle 
de acesso, reguladas por estatutos; 
Primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, 
com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada 
ou transformada. 

                                                
17 As dimensões consideradas relevantes para isso serão apresentadas na parte de metodologia.   
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Atuais. Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja 
necessário para preservar o seu valor. 
Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais 
amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis. 
Processáveis por máquina. Os dados são razoavelmente 
estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado. 
Acesso não discriminatório. Os dados estão disponíveis a todos, 
sem que seja necessária identificação ou registro; 
Formatos não proprietários. Os dados estão disponíveis em um 
formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo; 
Licenças Livres. Os dados não estão sujeitos a regulações de 
direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições 
razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem 
ser permitidas na forma regulada por estatutos.” (Disponível em: 
http://dados.gov.br/dados-abertos/)18 

 

 

Os princípios de Completude e Primariedade são relativos e dependem de critérios 

quanto ao tipo e detalhamento da informação considerados necessários para atendê-los. 

Os indicadores e dimensões serão diferentes em cada um dos vetores e serão 

apresentados separadamente nas próximas seções.  

 

O princípio de Atualidade também varia de acordo com o tipo da informação e respectiva 

necessidade de atualização, portanto serão explicitados mais detalhadamente nas 

seções que seguem para cada vetor de análise.  

 

Os princípios relativos ao formato dos dados estruturados – “Processáveis por máquinas” 

e “Não proprietários” - serão avaliados conjuntamente já que ambos princípios se aplicam 

apenas a alguns tipos de indicadores.  

  

Os princípios de “Não discriminação” e uso de Licenças de software livres são 

transversais aos vetores, ou seja, eles se aplicam ao site como um todo e não apenas a 

determinados indicadores. Como esses três princípios não dependem da separação de 

vetores de análise.  

 

                                                
18 Consultado em 15 nov. 2016.  

http://dados.gov.br/dados-abertos/
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A seguir apresenta-se duas tabelas-resumo com todas as dimensões, indicadores e seus 

respectivos critérios de pontuação em cada um dos princípios. A primeira tabela resume 

a metodologia de avaliação no nível de cumprimento da Lei de Acesso à Informação. A 

segunda resume a metodologia de avaliação da transparência do trabalho legislativo.  
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Tabela 2 - Resumo da Metodologia de Avaliação relativa ao Cumprimento da Lei de Acesso à Informação
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Tabela 3: Resumo da Metodologia de Avaliação relativa à Transparência do Trabalho Legislativo 
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3.1   Completude e Primariedade 

 

Como definido no trecho que apresenta os princípios de Dados Governamentais Abertos, 

a completude e primariedade se referem à abrangência e granularidade do dado, 

respectivamente. Como ambos tratam do tipo de dado que está sendo disponibilizado 

eles serão avaliados conjuntamente.  

 

Vale ressaltar que abrangência e granularidade são características que refletem 

condições específicas que dependem da informação a que se refere. Por essa razão, 

apresentaremos individualmente as dimensões e indicadores que serão considerados 

para pontuação em cada uma das duas metodologias de avaliação.  

 

É claro que apenas o próprio órgão poderia identificar qual o universo total de 

informações que ele tem acesso e, assim, elencar o universo total de itens que deveriam 

estar disponíveis para o cidadão. Além disso, o espectro de dados levantados, gerados, 

utilizados e armazenados varia entre as câmaras, e por essa razão seria tecnicamente 

inviável compor um modelo de avaliação que permitisse a comparação transversal entre 

elas. Considerando essas restrições, desenhou-se uma metodologia baseada não no 

conjunto total possível, mas sim no conjunto mínimo necessário de informações que 

refletem da forma mais ampla o que se deseja avaliar (no caso, LAI e TL).  

 

Apresentaremos, portanto, para as duas metodologias:  

 

 As dimensões de análise.  

Definirão da forma mais abrangente possível a categoria da informação gerada pelo 

órgão em determinado contexto de atuação. 

 

 Os indicadores 

Serão os itens mínimos que devem constar sobre cada uma dessas categorias de 

informação. Em algumas dimensões, serão atribuídos pontos a algumas características 
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não essenciais que melhorem significativamente a qualidade do dado. Neste caso, no 

entanto, os pontos serão atribuídos apenas se os itens essenciais estiverem 

disponíveis.  

 

 

3.1.1   Cumprimento da Lei de Acesso à Informação  

 

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) – LAI -  entrou em vigor em maio de 

2012, apesar disso, não foi plenamente implementada em muitos órgãos, especialmente 

em nível municipal, que é o objeto da análise desse trabalho. A avaliação será feita com 

base na análise das obrigações derivadas do Artigo 8º dessa lei19, que determina a 

atualização dos sites dos órgãos públicos, os quais devem apresentar vários dados de 

interesse público. As dimensões de análise serão, portanto:  

 

Estrutura organizacional; 

Registro de despesas;  

Contratos e licitações;  

Acompanhamento de programas e ações; e  

Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

 

Os indicadores mínimos considerados para pontuação em cada uma dessas dimensões 

bem como as justificativas da aplicação dos mesmos são apresentados a seguir.  

                                                

19 “Art. 8o. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a 
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo 
ou geral por eles produzidas ou custodiadas. § 1o  Na divulgação das informações a que se refere o caput, 
deverão constar, no mínimo: I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de quaisquer 
repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas;  IV - informações 
concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos 
os contratos celebrados;  V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras 
de órgãos e entidades; e VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.” BRASIL. Lei nº 1.257, 
de 18 de novembro de 2011. 
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Estrutura Organizacional 

 

Este item está expressamente descrito na LAI se referindo ao “registro das competências 

e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 

atendimento ao público”. O registro das competências, no caso das unidades que 

compõem a Câmara, não se faz necessário pois os próprios nomes dos setores já 

definem, em grande medida, sua função.  

 

Além disso, as unidades administrativas, em geral, funcionam durante o horário de 

funcionamento da Câmara e atendem no mesmo endereço, pois ficam alocadas no 

mesmo estabelecimento. Portanto, adequamos os indicadores de análise para: 

 

I. Organograma (entendida como a apresentação das unidades administrativas que 

compõem a Câmara, apresentadas hierarquicamente ou não e graficamente ou 

não); 

II. Contato das unidades;  

III. Informação sobre o horário de funcionamento da Câmara; e  

IV. Endereço.  

 

Assim, o sistema de pontuação se dará da seguinte forma:  

 

Pontuaçã

o Critério 

100 Caso se verifiquem todos os 4 indicadores 

75 Caso se verifiquem 3 dos 4 indicadores 

50 Caso se verifiquem 2 dos 4 indicadores 

25 Caso se verifique apenas 1 dos 4 indicadores 

0 Caso não possua nenhum dos indicadores 
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Despesas 

 

Na lei de acesso constam como obrigatórias as “informações sobre repasses ou 

transferências de recursos financeiros” e “registro de despesas”. Ambas as requisições 

remetem à disponibilização de informações sobre as despesas da Câmara. Para pontuar 

neste quesito deve-se checar a existência dos indicadores segundo dois níveis de 

relevância: elementos essenciais e elementos não essenciais.  

 

Os elementos considerados essenciais são aqueles que permitem ao cidadão monitorar 

o dinheiro público fornecendo as informações básicas da despesa: o quanto foi gasto 

com o quê, a quem foi paga a quantia, quando ocorreu o pagamento e qual o número do 

documento oficial que registra o gasto.  

 

É comum que os portais de transparência disponibilizem mais de um formato de relatório 

de despesas. É importante notar que as informações cuja pontuação se refere aqui 

devem estar presentes todas em um mesmo relatório. Se os dados existem espalhados 

em diferentes relatórios não é possível monitorar exatamente a que se refere o gasto e, 

portanto, há prejuízo da transparência. Assim, no presente trabalho, consideraremos para 

fins da avaliação, o relatório/sistema que tiver maior número de informações dentre as 

listadas.  

 

Como itens essenciais são considerados: 

 

I) Qualquer referência aos valores pagos; 

II) Data paga; 

III) Objeto do serviço prestado/bem fornecido; 

IV) Entidade ou fornecedor (nome/identidade); 

V) Número de processo. 
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Pontuação Critério 

100 Caso se verifiquem 5 de 5 indicadores 

75 Caso se verifiquem os indicadores I, II, III, IV 

50 Caso se verifiquem I, III e IV 

25 Caso se verifiquem I e IV  

0 Caso não se verifique I e IV  

 

 

Consideramos como elementos não essenciais, informações relacionadas ao empenho, 

ao propósito da despesa e à usabilidade da apresentação de dados.  

 

Na administração pública, o empenho significa a reserva de recursos para cobrir 

despesas já previstas. Portanto, é a primeira sinalização de que um gasto deve ocorrer. 

Apesar de não ser ainda o pagamento efetivo, é a primeira fase do processo de despesa 

e nesse sentido, é relevante para o cidadão que tenha interesse em identificar a parcela 

do orçamento do órgão que está comprometida, mesmo que o gasto não tenha ainda 

ocorrido.  

 

A informação sobre o propósito do gasto deve se dar através da categorização das 

despesas de acordo com uma lista de funcionalidades as quais ele pretende cumprir. 

Considera-se o elemento como relevante (apesar de não essencial) porque é uma forma 

prática de dar satisfação ao cidadão em relação à motivação do uso do dinheiro público. 

 

Por último, considerou-se como critério de pontuação suplementar o recurso de 

reordenação das despesas porque isso melhora significativamente a usabilidade do 

dado.  

 

Assim, os indicadores suplementares serão:  

 

I) Valores Empenhados; 

II) Data empenhada; 
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III) Propósito (Subfunção Programática) da despesa; e 

IV) Possibilidade de reordenar as despesas em função do valor. 

 

 

Pontuação Critério 

100 Caso se verifiquem pelo menos 3 dos 4  

50 Caso se verifiquem 2 dos 4  

0 Caso não se verifique nem 2 dos 4 

 

 

 

Licitações e Contratos  

 

As informações mínimas necessárias à transparência da contratação pública de uma 

empresa devem apresentar o valor pelo qual se contratou, o que foi contrato, quando e 

quem foi a empresa contratada, qual a modalidade de licitação do processo e qual o 

documento oficial de registro da contratação. Dado o reconhecimento do fato de que 

muitas vezes os contratos têm seus valores alterados ao longo da vigência, considerou-

se essencial também a informação do valor realizado do mesmo. Ainda que, por vezes, 

esse valor seja igual ao valor contratado. 

 

Esquematicamente, o critério de Completude será cumprido plenamente se verificarmos 

no site:  

 

I) Valor contratado; 

II) Valor realizado; 

III) Data de assinatura de contrato; 

IV) Objeto; 

V) Modalidade licitatória; 

VI) Entidade e contratado; e 

VII) Número do processo ou link. 
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Pontuação Critério 

100 Caso se verifiquem 7 dos 7  

75 Caso se verifiquem 6 dos 7 dentre os quais I e VI 

50 Caso se verifiquem 5 dos 7 dentre os quais I e VI 

25 Caso se verifiquem 4 dos 7 dentre os quais I e VI 

0 Caso não se verifiquem 3 ou menos dos 7 

 

 

Nessa dimensão, considerou-se também critérios não essenciais, mas relevantes para a 

qualidade da informação: a disponibilização proativa da documentação completa dos 

contratos e do edital de licitação (quando existente), uma justificativa da alteração do 

valor do contrato (quando aplicável, isto é, quando as informações forem incongruentes) 

e a existência de recurso de usabilidade da informação. Portanto, os indicadores 

suplementares são:  

 

I) Busca de contratos por fornecedor ou possibilidade de reordenamento de 

qualquer variável no website; 

II) Download de Versão Integral dos contratos; 

III) Download dos Editais; e 

IV) Justificativa da discrepância entre contratado e realizado. 

 

Pontuação Critério 

100 Caso se verifiquem 3 ou mais indicadores 

50 Caso se verifiquem 2 de 4 indicadores 

0 Caso não se verifique nenhum deles 

 

Acompanhamento de Programas e Ações 

 

A avaliação desse item se dará com base na colocação do Senado (2015, p.10): “uma 

vez que o produto do Poder Legislativo consiste no ato de legislar e de fiscalizar as ações 
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do poder executivo, a avaliação do tópico em análise deve se concentrar nos aspectos 

do planejamento estratégico do órgão no que diz respeito à consecução de seus deveres 

constitucionais”20. 

Para pontuar nesse item é necessário que haja: 

 

I) Lista dos projetos que se deseja desenvolver; e 

II) Descrição do que se constituem. 

  

Onde, atribuiremos a pontuação de  

 

Pontuação Critério 

100 Caso se verifiquem ambos os indicadores 

50 Caso se verifique apenas o indicador I 

0 Caso não se verifique o indicador II 

 

 

Respostas às perguntas mais frequentes da população 

 

Neste caso, o item é muito específico e, portanto, não cabem maiores desdobramentos. 

Neste caso, atribuiremos a pontuação de  

 

Pontuação Critério 

100  Caso haja uma sessão de “Resposta às perguntas mais frequentes” 

0  Caso não haja. 

 

                                                
20 No caso da Câmara dos deputados, os objetivos estratégicos estão disponíveis em: 
http://www2.camara.leg.br/a-camara/gestao-na-camara-dos-deputados; no Senado em 

http://www12.senado.leg.br/transparencia/gestgov/planejamento-estrategico. Ambos consultados em 15 

nov. 2016.  

http://www2.camara.leg.br/a-camara/gestao-na-camara-dos-deputados
http://www12.senado.leg.br/transparencia/gestgov/planejamento-estrategico
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3.1.2   Transparência do trabalho legislativo 

 

As requisições da Lei de Acesso à Informação são comuns a todos os órgãos e entidades 

públicas. Portanto, estabelecem um patamar de transparência mínimo necessário a todos 

eles. Porém, dependendo do órgão, diferentes tipos de informações são gerados e é 

muito importante que haja transparência acerca delas também. Essa segunda 

metodologia pretende avaliar se estão disponíveis as informações relevantes sobre o 

trabalho nas Câmaras municipais. Para o escopo deste trabalho, definimos como 

“relevantes” todas a informações concernentes ao exercício das funções legislativas.  

 

Como se sabe, o papel constitucional do poder legislativo é legislar, representar a 

sociedade e fiscalizar o executivo. A função de representação da sociedade pode ser 

exercida quando os vereadores utilizam seu acesso privilegiado aos prefeitos para 

apresentar demandas de setores da sociedade, por exemplo. Esse tipo de exercício é 

difícil de ser monitorado porque ocorre sem a necessidade de documentos formais ou 

reuniões oficiais que devam ser registradas. Porém, para que a demanda dos cidadãos 

chegue até os vereadores de forma democrática, é necessário que eles sejam acessíveis. 

Assim, a função de representação possui como condição necessária, porém não 

suficiente, a acessibilidade dos vereadores, que será, portanto, uma das dimensões de 

transparência consideradas na avaliação.  

 

Tanto a função de produção de leis quanto de fiscalização do executivo21 são realizadas 

por meio de instrumentos legislativos na Câmara dos Vereadores. A partir da consulta às 

proposições, é possível acompanhar quais são as iniciativas movidas pelos vereadores. 

                                                
21 Em relação a função de fiscalização do executivo, a produção acadêmica tem concordado que em 

nível municipal, os vereadores não têm força para exercê-la. Aponta-se para uma forte preponderância 
do Executivo frente ao Legislativo em nível local. (COUTO e ABRUCIO, 1995; COUTO, 
1998; ANDRADE, 1998; SILVA, 2011; CAETANO, 2005; ARAÚJO, 2001; D’AVILA FILHO, LIMA e 
JORGE, 2010, 2011 apud BARBOSA, 2015) 
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O posicionamento deles sobre os diversos temas que tramitam na casa pode ser 

monitorado através dos registros das votações22 e pareceres das comissões.  

Como em qualquer órgão público, a formação de agenda é uma etapa importante do 

processo de trabalho da Câmara dos Vereadores. A priorização da votação de 

determinadas proposições em detrimentos de outras é crucial no processo legislativo. As 

pautas que estão na agenda da Câmara podem ser consultadas através dos documentos 

contendo as ordens do dia e as agendas das comissões. 

 

A dinâmica das sessões plenárias pode registrar o exercício pleno das três funções do 

vereador e justamente por isso, a disponibilização de suas atas é uma das dimensões de 

análise, bem como o registro de frequência dos vereadores nas mesmas. Sabe-se que o 

vereador possui outras atribuições além das proposições e deliberações, porém, é 

bastante demandada por parte da sociedade a presença dos vereadores nas atividades 

plenárias, que por isso será também uma das dimensões do índice. Além destas, 

incluímos como dimensão a remuneração dos servidores principalmente porque a 

questão dos gastos com pessoal tem sido uma demanda constante da população.  

 

Sendo assim, as dimensões consideradas são:  

 

Acessibilidade dos Vereadores 

Proposições Legislativas  

Votações Nominais 

Pareceres das Comissões 

Comissões 

Ordem do Dia 

Ata das sessões 

Remuneração dos servidores  

Frequência dos vereadores 

 

                                                
22 As votações podem ser simbólicas ou nominais, abertas ou secretas. As votações monitoráveis são 
apenas as nominais abertas, em que é possível identificar os votantes e seus votos. (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2015)  



32 
 

A seguir apresentam-se os indicadores de cada dimensão.  

 

Acessibilidade dos vereadores 

 

Os vereadores foram eleitos pela população e a representam. Portanto, é essencial que 

eles sejam acessíveis. Consideramos como elementos mínimos para que o cidadão 

possa estabelecer contato com o vereador, o seguinte:   

 

I) Telefone; e 

II) Email. 

 

Onde se atribui:  

 

Pontuação Critério 

100 Caso haja ambos os indicadores 

50 Caso haja apenas um deles 

0 Caso não haja nenhum dos indicadores 

 

 

 

Proposições Legislativas 

 

A atividade da Câmara, tanto em suas funções legislativas, quanto fiscalizadoras, 

pode ser acompanhada por meio das proposições. Proposição é toda matéria submetida 

à deliberação da casa legislativa. A lista de proposições possíveis varia bastante. De 

acordo com o Senado Federal, são proposições legislativas: propostas de emenda 

constitucional, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e emendas. No caso 

da Câmara dos Deputados são listados todos estes e mais os recursos e propostas de 

fiscalização e controle. No caso do Senado, no ano de 1990, a própria Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania da casa concluiu que o rol proposto no artigo 211 não 

era exaustivo.  
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“Esse rol do art. 211 não é exaustivo, sendo uma proposição não 
prevista ali, por exemplo, a mensagem do Presidente da República 
referente à outorga ou renovação de concessão, permissão e 
autorização de serviço de radiodifusão sonora ou de sons e 
imagens (art. 223 da Constituição da República Federativa do Brasil 
– CRFB/1988). Outro exemplo é a PFC*, que, no RISF*, consta do 
art. 102-B.” (Senado, 2014) 

 

Se na esfera federal, não há uma listagem exata dos tipos de proposições, entre as 

Câmaras municipais também não se encontra unicidade em relação a isso. Alguns tipos 

de proposições previstos em determinados municípios não chegam a ser citados em 

outros. Isso é relevante para a formação da metodologia da atividade legislativa porque 

torna difícil a elaboração de um formulário de observação único para todas as Câmaras, 

uma vez que existe a possibilidade de determinada proposição não estar disponível no 

site por ela não existir de fato, e não por falta de transparência. 

 

Diante disso, decidiu-se elencar como indicadores da dimensão relativa à atividade 

parlamentar os tipos de proposições principais, que, segundo o Senado Federal (2014) 

seriam:  

 

I) Projetos de Emenda à Lei Orgânica; 

II) Projetos de Lei; 

III) Decretos Legislativos; e 

IV) Projetos de Resoluções. 

 

Onde se atribuiu:  

 

Pontuação Critério 

100 Caso se verifiquem 4 dos 4  

75 Caso se verifiquem 3 dos 4, dentre os quais I ou II 

50 Caso se verifiquem I e II 

25 Caso se verifique 1 dos 4, dentre os quais I ou II 
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0 Caso não se verifique nenhum deles 

 

Critérios Suplementares 

 

Como são muitas as proposições existentes na Câmara dos Vereadores, é importante 

(apesar de não essencial) que o site disponibilize filtros de consulta que facilitem a 

pesquisa. Os filtros podem ser por tipo de proposição, assunto, data, autor ou estágio de 

tramitação. Assim, como critérios suplementares, listamos:  

 

Pontuação Critério 

100 Caso exista pelo menos 2 tipos de filtros de consulta 

0 Caso tenha apenas um filtro de consulta ou nenhum.  

 

As proposições, uma vez apresentadas, serão encaminhadas para as comissões 

pertinentes que devem emitir pareceres favoráveis ou contrários a ela. No caso de serem 

aprovada pelas comissões, serão encaminhadas para as votações em plenário. As 

votações podem ser secretas ou abertas, nominais ou simbólicas (manifesto físico, como 

levantar as mãos, por exemplo). No caso de serem nominais e abertas, é essencial que 

se divulgue o nome e o voto do parlamentar. Portanto, as próximas duas dimensões são 

disponibilização de informação sobre como votam os vereadores e disponibilização sobre 

os pareceres das comissões. 

 

No caso dos Votos nominais:  

 

Pontuação Critério 

100 Caso a informação exista 

0 Caso a informação não exista 
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No caso dos Pareceres das comissões: 

 

Pontuação Critério 

100 Caso a informação exista 

0 Caso a informação não exista 

 

 

A necessidade de detalhamento dos atores responsáveis pelas deliberações se dá por 

dois motivos. Primeiramente porque as votações e pareceres são instrumentos que estão 

no cerne das atividades legislativas e são uma forma tangível de acompanhar o exercício 

das funções do parlamentar. Em segundo lugar porque é uma forma do eleitor avaliar o 

nível de afinidade ideológica que ele possui com os parlamentares, uma vez que ele tem 

a possibilidade de comparar o posicionamento do parlamentar com o seu próprio.  

 

Comissões 

 

Cada comissão é composta por número determinado de vereadores, a depender do 

número de parlamentares do município. É importante saber como se organizam cada 

uma das comissões, sejam elas temporárias ou permanentes por que essas estruturas 

exercem um papel fundamental no exercício das atividades legislativas, principalmente 

através da avaliação das proposições e publicação dos pareceres.  

 

A identificação dos membros das comissões possibilita o accountability dos seus 

pareceres, uma vez que permite a responsabilização dos parlamentares pertinentes 

pelos posicionamentos da comissão. Além disso, ao apresentar os membros e a agenda 

da comissão facilita-se a mobilização dos cidadãos para demandar ou pressionar as 

comissões por algo.  Assim, considerou-se:  

 



36 
 

I) Membros das comissões; e 

II) Agenda das comissões. 

 

Onde, serão atribuídos  

 

Pontuação Critério 

100 Caso haja ambas as informações 

50 Caso haja apenas uma delas 

0 Caso não exista nenhuma delas 

 

 

Sessões plenárias 

 

São a instância municipal de discussão e deliberação do poder legislativo sobre a 

elaboração de leis, a fiscalização dos atos da prefeitura e ainda sobre as manifestações 

das diversas opiniões e posições partidárias e da sociedade. Portanto, é importante que 

a sociedade tenha acesso ao que acontece nas sessões, através das ordens do dia e 

atas das sessões. A ordem do dia é um documento onde se pautam os projetos que 

poderão ser discutidos e votados na sessão. Sua divulgação é importante para que a 

sociedade civil acompanhe os temas da agenda da Câmara. Já a ata das sessões é 

importante para que a população interessada tenha acesso ao que, de fato, ocorreu nas 

sessões plenárias.  

 

Nesse sentido, a pontuação será atribuída da seguinte forma.  

 

O indicador de Ordem do dia receberá a pontuação de:  

   

Pontuação Critério 

100 Caso a informação exista 

0 Caso a informação não exista 
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O indicador de Ata das sessões receberá a pontuação de:  

 

Pontuação Critério 

100 Caso a informação exista 

0 Caso a informação não exista 

 

 

Duas outras dimensões são muito importantes para a transparência dos órgãos 

legislativos por serem constantemente consultados por jornalistas e pela população: o 

salário (dos parlamentares e servidores) e a frequência dos parlamentares. 

 

 

Remuneração dos servidores da Câmara 

 

Pontuação Critério 

100 Caso exista lista nominal de servidores/parlamentares e salários 

50 Caso exista a estrutura remuneratória e identificação nominal de cargos 

0 Caso não seja possível identificar a remuneração do servidor/parlamentar 

 

 

Frequência dos vereadores  

 

Pontuação Critério 

100 Caso a informação exista 

0 Caso a informação não exista 
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3.2   Atualidade 

 

A frequência necessária para atualização de uma informação vai depender do tipo de 

dado a que se refere. Por exemplo, o registro de despesas, de acordo com o decreto 

7.185 de maio de 2010, deve ser atualizado a cada dia útil. Já o registro de contratos 

(que não é objeto do decreto), não poderia ter obrigatoriedade de atualização diária, uma 

vez que, não necessariamente haverá informação nova todos os dias.  

 

Além disso, sabe-se que em nível municipal as administrações possuem sistemas menos 

eficientes e, portanto, podem não ser tão ágeis na atualização, mesmo no caso das 

despesas, em que existe uma requisição legal.   

 

Assim, para aplicar uma metodologia única a todas as dimensões com um critério que 

seja factível para os entes avaliados, a pontuação referente ao critério de Atualidade, 

válida para ambas as avaliações, será:   

 

Pontuação Critério 

100 Informação mais recente se refere aos últimos 30 dias 

50 Informação mais recente se refere aos últimos 90 dias 

0 
Informação mais recente se refere a período anterior aos últimos 90 dias 

ou não há informação sobre data do dado 

 

Em alguns casos, nota-se um espaço na página dedicado a determinada informação que 

nunca foi carregada. Nesse caso, o indicador receberá nota mínima no princípio de 

Completude e Atualização.  

 

Nem todos os indicadores precisam ter atualização constante. Segue abaixo quais os 

indicadores aos quais o princípio de Atualização se aplica em cada uma das avaliações.  
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3.2.1 – Cumprimento da Lei de Acesso à Informação  

 

O princípio se aplica às dimensões de Despesas e Licitações e Contratos. 

 

O princípio não se aplica aos indicadores de Estrutura Organizacional, Respostas às 

Perguntas Frequentes da Sociedade e Acompanhamento de Programas e Ações 

por serem informações válidas por períodos duradouros. 

 

3.2.2 – Transparência do trabalho legislativo 

 

O princípio se aplica às dimensões de Proposições Legislativas, Deliberações, 

Sessões Plenárias e Frequência dos Vereadores e Remuneração dos Servidores.  

 

O princípio de Atualização não se aplica aos indicadores de Acessibilidade dos 

vereadores e nem à dimensão de Comissões. O motivo é o fato de que essas 

informações são mais estáveis, não devem ser atualizadas em períodos curtos de tempo. 

Além disso, caso as informações não se refiram à legislatura atual, ela não será válida e 

nesse caso, não pontuará em Completude e Primariedade.  

 

 

3.3   Processáveis por Máquinas e Não proprietários  

 

Esse princípio se aplica somente aos indicadores cuja informação possui a característica 

de poder ser disponibilizada em formato estruturados. Indicadores que possuem essa 

característica devem ser disponibilizados em formatos legíveis por máquinas, de forma a 

facilitar a processabilidade e análise dos dados. Para atender conjuntamente a esse 

princípio e ao de utilização de formatos de arquivos não proprietários, a pontuação desse 

princípio será como se segue:  
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Pontuação Critério 

100 Possibilidade de download de dados em formatos abertos (.csv ou .ods) 

50 
Possibilidade download de arquivos em formatos editáveis, porém 

proprietários (.xls ou .doc) 

0 
Download de arquivos em formatos fechados (.pdf ou .jpeg) ou não 

permite o download 

 

 

O formato .csv e .ods são os que recebem maior pontuação porque eles são ao mesmo 

tempo processáveis por máquinas e não proprietários. O formato .xls, e .doc são legíveis 

por máquinas e editáveis mas pertencem a um software de licença privada e, portanto, 

não receberão a pontuação total. Os formatos .pdf e .jpeg são plenamente 

compreensíveis por pessoas, mas não podem ser processados por máquinas e, portanto, 

recebem zero neste princípio.  

 

Vale ressaltar que, caso a informação exista, ela pontuará em “Completude e 

Primariedade” e nos demais princípios que a concerne, apenas no princípio relativo ao 

formato do dado é que terá sua nota zerada. 

  

A seguir apresenta-se a quais dos indicadores esse princípio se aplica em cada uma das 

avaliações:  

 

3.3.1 – Cumprimento da Lei de Acesso à Informação  

 

Neste caso, só se aplica à dimensão Despesas.  

 

3.3.2 – Transparência do Trabalho Legislativo  

 



41 
 

Neste caso, aplica-se a Votações Nominais, Remuneração dos servidores e 

Frequência Parlamentar.  

3.4   Não discriminação 

 

Esse princípio postula que qualquer pessoa deve poder ter acesso a informação 

disponibilizada pelos órgãos públicos. Portanto, os dados devem ser fornecidos mesmo 

que a pessoa não queira fornecer dados pessoais.  

 

Esse princípio se aplica transversalmente a todos as dimensões contidas na análise, ou 

seja, todos os itens devem estar disponíveis para acesso sem a necessidade de login, 

senha ou qualquer identificação.  

 

A pontuação é, portanto, portanto:  

 

Pontuação Critério 

100 
Sem necessidade de criação de login, senha ou identificação para 

nenhuma das informações verificadas como indicadores na avaliação 

50 
Requisitada alguma identificação pessoal (email ou cpf) para o acesso à 

informação 

0 Acesso restrito 

 

3.5   Acessibilidade  

 

O princípio de Acessibilidade preza que os dados sejam fornecidos para o público mais 

amplo possível. A avaliação desse critério é um desafio porque é possível elencar 

variadas iniciativas que garantam uma democratização do acesso à informação, 

considerando uma gama também variada de restrições possíveis (como recursos, 

tecnologia, deficiência física ou nível educacional).  
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Por essa razão, foi necessário definir o público cujo acesso deveria ser garantido e qual 

o recurso deveria ser utilizado pela câmara para o fazê-lo. O critério para desenho da 

metodologia de avaliação desse princípio foi a verificação de características muito 

básicas, sem as quais o acesso de uma quantidade grande de pessoas fica restrito. O 

primeiro item de avaliação se refere a qualidade dos links da página inicial. A 

disponibilização de links quebrados na página da câmara dificulta ou impossibilita o 

acesso à informação desejada por qualquer cidadão.  

 

Para avaliar a usabilidade do site, contabilizou-se os links quebrados da página inicial da 

Câmara. Para contabilizá-los utilizou-se o aplicativo “DeadlinkChecker”23. A pontuação é 

atribuída de acordo com a proporção de links quebrados em relação ao total de links:  

 

Pontuação Critério 

100 Percentual de no máximo 1% de links quebrados 

50 Percentual de links quebrados entre 1.01% e 3% 

0 Percentual de links quebrados maior que 3.01% 

 

Em segundo lugar se existem meios para garantir o acesso de pessoas com deficiência 

visual. Os recursos básicos exigidos para pontuação são mecanismos de alteração de 

fonte e contraste da página. A pontuação será de:  

 

Pontuação Critério 

100 
Possibilidade de alterar o tamanho da fonte e a aplicação de contraste 

na página 

50 Possibilidade de aplicação de contraste 

0 Sem funcionalidade de acessibilidade para deficiente 

 

 

                                                
23 Disponível em http://www.deadlinkchecker.com/ 

 

http://www.deadlinkchecker.com/
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Como, algumas vezes as informações não se encontram na página da Câmara, mas em 

portais de transparência paralelos, avaliou-se esse princípio individualmente para cada 

um dos indicadores pontuando de acordo com as condições da página onde a informação 

se encontra. 

A nota final de acessibilidade do indicador será uma média das notas obtidas nos dois 

critérios.  

 

3.6   Utilização de Licença Livre 

 

Segundo este princípio, os dados do site não devem ser protegidos por qualquer 

regulação de direitos autorais, marcas ou patentes. Para tanto, demanda-se que haja 

uma declaração de licença do site e que ela seja livre. Abaixo listamos quais as licenças 

reconhecidas como livre e a pontuação obtida.  

 

Pontuação Critério 

100 

Informação sobre o tipo da licença dos dados sendo esta uma das 

listadas:  

 

Creative Commons CCZero (CC0); Open Data Commons Public 

Domain Dedication and Licence (PDDL); Creative Commons Attribution 

4.0 (CC-BY-4.0); Open Data Commons Attribution License(ODC-BY); 

Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY-4.0); Open Data Commons 

Attribution License (ODC-BY); Against DRM; Creative Commons 

Attribution-ShareAlikeversions 1.0-3.0; Data licence Germany – 

attribution – version 2.0; Data licence Germany – Zero – version 2.0; 

Design Science License; EFF Open Audio License; Free Art License 

(FAL); GNU Free Documentation License (GNU FDL); MirOS License; 

Open Government Licence Canada 2.0; Open Government Licence 

United Kingdom 2.0and 3.0; Talis Community License; Open Source 

Content Management System Plone 
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0 
Outros tipos de licença, declaração de direitos reservados ou não 

declaração de licença. 

 

 

3.7   Metodologia de cálculo da nota da Câmara 

 

Realizadas as avaliações, obtemos uma grande quantidade de variáveis quantitativas a 

serem interpretadas. Para isso, optamos por utilizar uma abordagem normativa em 

contraposição à abordagem positiva de pesquisa. A diferença entre as duas é que a 

primeira é essencialmente prescritiva, no sentido de considerar como algo deveria 

idealmente ser, derivando-se da lógica dedutiva, enquanto que a abordagem positiva 

parte da lógica indutiva (BEZERRA; SPESSATTO, 2008). Essa segunda abordagem 

seria a mais adequada se o objetivo da pesquisa fosse identificar padrões de 

comportamento das Câmaras. Neste caso, seria pertinente a aplicação de métodos 

estatísticos multivariados24 que auxiliassem na identificação de clusters a partir da 

estrutura de covariância dos vetores de observações (no caso, as pontuações em cada 

um dos princípios e dimensões).  

 

No entanto, o objetivo desse trabalho não é propriamente compreender os padrões de 

variação relativa da performance nas dimensões de análise, mas sim, medir o nível de 

conformidade das Câmaras em relação ao status ideal de transparência (definido 

conforme explicado na sessão de metodologia). Nesse sentido, o cálculo de um 

coeficiente para as Câmaras será feito a partir de um embasamento teórico-normativo 

para a atribuição de pesos e interações entre as variáveis, conforme mostramos a seguir.  

  

                                                
24 Como a análise de componentes principais, análise fatorial ou agrupamento de itens (cluster analysis).  
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As duas notas finais da Câmara serão resultantes da média simples das notas de cada 

uma das Dimensões (D) do índice (cumprimento a LAI ou transparência do trabalho das 

Câmaras).  

 

 

Onde D é a pontuação da dimensão.  

 

A escolha da média simples das dimensões para cálculo das notas finais se deve a 

constatação de que todas elas possuem a mesma relevância para mensuração do objeto 

final. Já no cálculo das notas das dimensões propriamente, aplicamos pesos diferentes 

aos princípios, por considerarmos que eles influenciam em níveis diferentes a 

transparência.  

 

Completude e Primariedade (CP) possui destaque no índice porque tal princípio descreve 

a existência ou não da informação, e, portanto, reflete um elemento essencial da 

transparência. Por esta razão, a pontuação em CP será multiplicada pela média dos 

demais princípios. Esta lógica garante que nas dimensões formadas múltiplos 

indicadores, como é o caso de Despesas por exemplo, caso não se identifiquem as 

informações essenciais, como valor pago e nome do favorecido, as demais 

características tenham menor relevância, já que se referem a um conteúdo insuficiente.  

 

Desta forma, a pontuação da dimensão foi calculada como sendo a média ponderada da 

pontuação obtida em cada um dos princípios aplicáveis ao indicador dentre os quais 

Atualização, Processáveis por Máquinas e Não Proprietário (L.Não.prop), Não 

Discriminação (Não.disc) + Acessibilidade (Aces) e Utilização de Licença Livre (LLivre), 

multiplicados pelo princípio da Completude e Primariedade (CP).  

 

A Atualidade assume o maior peso - de 4 - porque se as informações disponíveis 

estiverem desatualizadas elas perdem muito a sua utilidade para o cidadão. Isso porque 
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não se pode inferir sobre a qualidade do trabalho da Câmara dos Vereadores utilizando-

se como base informações antigas.  

 

A nota de Processabilidade e “Não propriedade” assumirá peso de 2 porque, nos 

indicadores onde se aplica, a não disponibilização dos dados em formato legível por 

máquinas pode dificultar muito o trabalho de pesquisa e manuseio do dado, ferindo a 

capacidade de análise para formação de opiniões e conclusões sobre a Câmara ou sobre 

os vereadores.   

 

Os princípios de “Não discriminação”25, Acessibilidade e Licença Livre terão peso 1 

porque se tratam de características que restringem a abrangência da transparência, mas 

não impossibilitam a inferabilidade dos dados. 

 

A fórmula do cálculo da Dimensão (D), portanto, é:  

 

 

 

 

Nos casos em que determinado princípio não se aplica à dimensão, a nota será calculada 

considerando a média ponderada dos demais princípios.  

 

 

 

 

 

                                                
25 No caso de o acesso ser restrito e depender de senha específica concedida pelo órgão, a 
inferabilidade seria sim comprometida. Nesse caso, porém, todos os demais princípios estarão 
consequentemente anulados, uma vez que o pesquisador não terá acesso à informação e, portanto, não 
haverá possibilidade de avaliação. Por esta razão, o peso será definido pelo impacto da Não 
discriminação no cenário intermediário (que recebe pontuação de 50, conforme a metodologia) - quando 
há necessidade de identificação do cidadão. Neste caso, não há prejuízo da inferabilidade, apesar de 
significar uma restrição da abrangência da transparência. 
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4   Resultados  

 

A tabela 4 apresenta, resumidamente, os resultados.  

 

Tabela 4 – Resultados das duas avaliações de transparência das Câmaras dos 

vereadores das capitais do Brasil  

 

  

 
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO 

À LAI (LAI)  
TRANSPARÊNCIA DO TRABALHO 

LEGISLATIVO (TL)  

Aracaju   8% 21% 

Belém  22% 20% 

Belo Horizonte  19% 47% 

Boa Vista  9% 13% 

Campo Grande  6% 29% 

Cuiabá  22% 42% 

Curitiba  37% 58% 

Florianópolis  14% 46% 

Fortaleza  19% 60% 

Goiânia  3% 32% 

Joao Pessoa  4% 21% 

Macapá  36% 9% 

Maceió  6% 16% 

Manaus  17% 38% 

Natal  12% 13% 

Palmas  33% 15% 

Porto Alegre  32% 41% 

Porto Velho  17% 15% 

Recife  15% 45% 

Rio Branco  35% 14% 

Rio de Janeiro  12% 29% 

Salvador  23% 39% 

São Luís  11% 0% 

São Paulo  28% 57% 

Teresina  8% 25% 

Vitória  25% 44% 
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As avaliações foram feitas durante a primeira quinzena do mês de novembro de 2016, 

quando se acessou os sites oficiais das Câmaras dos Vereadores das capitais do Brasil, 

bem como seus portais de transparência (em alguns casos, a seção de transparência fica 

hospedada dentro do próprio site) e sistemas de apoio ao processo legislativo, onde 

algumas Câmaras hospedam informações referentes às atividades plenárias.  

 

No anexo 2, elencamos quais os sites considerados na pesquisa.  

 

A análise dos resultados mostra que, em média, as Câmaras Municipais das capitais 

brasileiras não são transparentes. O percentual médio relativo ao nível de cumprimento 

a LAI é de 18% e de transparência do trabalho legislativo é de 30%, ambos bastante 

baixos. As próximas seções detalham a performance das Câmaras nos dois índices.  

 

4.1   Índice de Cumprimento à LAI  

 

As notas relativas a cada uma das dimensões índice podem ser vistas na tabela abaixo.  

 

A Câmara com maior pontuação foi a de Curitiba, que obteve 37% da pontuação total 

possível. O órgão perde pontos em Estrutura Organizacional, por não fornecer o contato 

dos setores internos nem o horário de funcionamento da casa. Em Licitações e Contratos, 

perde por não esclarecer a modalidade licitatória da contratação. Além disso, a primeira 

colocada anulou a dimensão de Acompanhamento de Programas e Ações. O site não 

possui adaptação para deficientes visuais, o que reduz sua nota no princípio de 

Acessibilidade também. 

 

Macapá aparece em seguida com 36% da pontuação total e perde pontos nas mesmas 

dimensões (mas recebe zero em Licitações e Contratos, por não apresentar nenhum dos 

indicadores). Além disso, o princípio de Acessibilidade recebe uma nota menor por conta 

dos links quebrados na home.  Rio Branco (35%) tem uma performance semelhante, em 

Licitações e Contratos, perde parte dos pontos por não fornecer informações sobre a data 
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do contrato, o valor realizado e o número do processo. Sua nota fica menor porque recebe 

zero em Licença Livre, por não oferecer informações sobre o tipo de licença do site.  

 

Tabela 5 – Notas do Índice de Cumprimento à LAI por dimensão 

 

  
Estrutura 

Organizacional 

  

Despesas 

 
Licitações 

e 
Contratos 

Acompanhamento 
de Programas e 

Ações 

Perguntas 
Frequentes  

Índice de 
Cumprimento 

a LAI  

Aracaju  17%   0%  21% 0% 0% 8% 

Belém 42%   28%  0% 0% 42% 22% 
Belo 

Horizonte 25% 
  

28% 
 

11% 0% 33% 19% 

Boa Vista 13%   15%  16% 0% 0% 9% 
Campo 
Grande 31% 

  
0% 

 
0% 0% 0% 6% 

Cuiabá 50%   17%  0% 0% 42% 22% 

Curitiba 25%   83%  25% 0% 50% 37% 

Florianópolis 25%   43%  0% 0% 0% 14% 

Fortaleza 17%   14%  0% 67% 0% 19% 

Goiânia 17%   0%  0% 0% 0% 3% 

Joao Pessoa 21%   0%  0% 0% 0% 4% 

Macapá 33%   78%  0% 0% 67% 36% 

Maceió 31%   0%  0% 0% 0% 6% 

Manaus 44%   16%  27% 0% 0% 17% 

Natal 21%   0%  38% 0% 0% 12% 

Palmas 42%   78%  14% 0% 33% 33% 

Porto Alegre 50%   33%  25% 0% 50% 32% 

Porto Velho 13%   61%  11% 0% 0% 17% 

Recife 56%   17%  0% 0% 0% 15% 

Rio Branco 42%   78%  4% 0% 50% 35% 
Rio de 

Janeiro 33% 
  

28% 
 

0% 0% 0% 12% 

Salvador 33%   14%  32% 0% 33% 23% 

São Luís 13%   45%  0% 0% 0% 11% 

São Paulo 42%   40%  56% 0% 0% 28% 

Teresina 38%   0%  0% 0% 0% 8% 

Vitória 38%   61%  25% 0% 0% 25% 
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Goiânia teve a pior performance neste índice, marcando apenas 3% dos pontos. A 

Câmara, apesar ser uma das únicas a apresentar um site com Licença Livre, não 

apresenta quase nenhum dos indicadores requeridos. A única dimensão pontuada em 

Completude e Primariedade foi Estrutura Organizacional, por fornecer o endereço físico 

do órgão. Em relação a Licitações e Contratos, o site apresenta dados atualizados sobre 

o número do processo, o objeto de contratação e a identidade do favorecido, porém, por 

não fornecer demais informações sobre valor de contratação e valor realizado, data e 

modalidade licitatória não obtém pontuação.  

 

A penúltima colocada é a de João Pessoa que alcançou 4%. Neste caso, a nota de 

Completude e Primariedade é um pouco maior porque além do endereço, disponibiliza o 

contato dos setores da Câmara. Em relação às Despesas, verificam-se apenas 

informações sobre os valores pagos, o que não é suficiente para pontuação na dimensão. 

Além de não detalhados, os dados disponibilizados não são processáveis. O site possui 

licença com direitos reservados. Apesar de não ser acessível aos deficientes, em relação 

à usabilidade dos links, obtivemos uma proporção de links quebrados um pouco menor 

que 3%, e por isso recebe 25 pontos em acessibilidade, o que melhora sua colocação 

em relação a última colocada.   

 

Considerando apenas a disponibilização dos indicadores no site (princípio de 

Completude e Primariedade) as melhores notas são de Cuiabá e Porto Alegre, ambas 

obtêm 50% do total. A primeira perde pontos em Despesas, por não apontar a data dos 

pagamentos, em Licitações e Contratos por não apresentar o objeto, a data de assinatura 

e a modalidade de licitação adotada e anula a dimensão de Acompanhamento de 

Programas e Ações. Porto Alegre também anula os pontos nessa última dimensão e 

perde nota por não declarar a data das Despesas, a modalidade de licitação e o valor 

realizado dos contratos. A Câmara perde pontos em Atualização, por não apresentar os 

contratos do último mês, em Acessibilidade, por não possuir adaptações para deficientes 

visuais e em Licença Livre. Por conta disso sua nota baixa para 32% da pontuação 

máxima possível.  
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É relevante notar que nenhum dos órgãos alcançou a metade da pontuação máxima 

nesse índice. A mediana é a Câmara de Porto Velho que obteve 17% da pontuação. O 

ranking completo está no gráfico 3.  

 

As cinco últimas colocadas no ranking, Goiânia, João Pessoa, Campo Grande, Maceió e 

Teresina pontuaram apenas na dimensão de Estrutura organizacional, que remete a 

informações administrativas da Câmara (organograma, contato dos setores, endereço e 

horário de atendimento). Inclusive, esta é a única das dimensões na qual todas as 

Câmaras atendem a pelo menos um dos indicadores. No outro extremo, está 

“Acompanhamento de Programas e Objetivos”, das 26 Câmaras avaliadas apenas uma, 

Fortaleza, apresenta os indicadores pertinentes. O gráfico 4 mostra as notas médias 

obtidas em cada uma das dimensões.  

 

 

Gráfico 3 – Ranking do Índice de Transparência do Trabalho Legislativo 
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Gráfico 4 - Média da pontuação nas dimensões do Índice de Cumprimento à LAI 

(em percentual da pontuação total possível) 

 

 

 

A segunda menor nota refere-se a Licitações e Contratos, de 15%. Deve-se ressaltar que 

77% das Câmaras apresentam alguma informação sobre isso26, no entanto, elas não 

estão completas e/ou atualizadas de maneira a permitir um monitoramento efetivo das 

compras públicas por parte da sociedade.  

 

A média de 15% em Perguntas Frequentes é particularmente interessante porque o tipo 

de informação requerida aqui é extremamente simples: uma lista com perguntas e 

respostas. Não existe necessidade de atualização frequente e nem mesmo que esteja 

em formatos processáveis. Ainda assim, apenas nove das 26 Câmaras se adequam à 

requisição, seja nos sites, seja nos portais de transparência ou mesmo nos sistemas de 

apoio ao processo legislativo.  

 

Chama a atenção o número de notas zero nas dimensões, principalmente considerando 

que elas constituem um requerimento legal expresso. Isso mostra que a lei não tem sido 

                                                
26 As Câmaras as quais não identificamos nenhum dos indicadores essenciais da dimensão são Campo 
Grande, Belém, Macapá, São Luís, Fortaleza, João Pessoa. 
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devidamente aplicada no legislativo municipal. Resta saber se isso é decorrente de falta 

de enforcement legal, falta de orientação e capacidade técnica ou desinteresse da classe 

política e dos próprios servidores.  

 

4.2   Índice de Transparência do trabalho legislativo  

 

Em relação à Transparência do trabalho legislativa, as notas são um pouco mais altas. 

Os resultados obtidos por dimensão podem ser vistos na tabela a seguir.  

 

A análise da tabela mostra que, também neste índice, muitas dimensões receberam nota 

zero, indicando completa indisponibilidade das informações requeridas. Os indicadores 

de acessibilidade dos vereadores são os mais cumpridos dentre os sites e portais de 

transparência. 

 

Apenas três das Câmaras analisadas não disponibilizam o número de telefone, nem o 

endereço de email dos vereadores eleitos. São elas oriundas de: São Luís, Boa Vista e 

Teresina. A não disponibilização dos seus contatos é um problema bastante crítico 

porque cria dificuldades de comunicação. Isso fere uma das funções essenciais do 

vereador que é representar a população, uma vez que o cidadão não possui facilmente 

um meio para pressionar o vereador e apresentar suas demandas.  

 

As dimensões acerca das deliberações, sejam elas, “Votações Nominais” e “Pareceres 

das Comissões” são as que menos vezes aparecem nos sites das Câmaras. No caso das 

Votações Nominais apenas as três primeiras do ranking (Fortaleza, Curitiba e São Paulo) 

e mais a de Curitiba as disponibilizam. Em relação aos pareceres das comissões, 

Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Campo Grande disponibilizam o documento. Isso 

chama a atenção por duas razões. Primeiramente porque uma das principais funções do 

vereador é legislar, portanto, aprovar leis municipais. As informações sobre o voto e 

pareceres são diretamente relacionadas a essa função. 
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Tabela 6 – Notas do Índice de Transparência do Trabalho Legislativo  

 

  

   
Acessibilidad

e dos 

vereadores 

Proposiçõe

s 

Votaçõe

s 

nominai

s 

Pareceres 

das 

comissõe

s 

Trabalho 

das 

comissõe

s 

Orde

m do 

Dia 

Ata das 

sessõe

s 

Remuneraçã

o dos 

Servidores 

Frequência dos 

Vereadores 

Fortaleza    67% 86% 67% 0% 86% 86% 86% 0% 67% 

Curitiba    50% 72% 56% 56% 17% 71% 71% 72% 56% 

São Paulo    42% 75% 81% 58% 42% 0% 75% 58% 81% 

Belo 

Horizonte 

   
33% 72% 0% 33% 33% 71% 71% 50% 56% 

Florianópoli

s 

   
50% 93% 0% 0% 50% 79% 79% 64% 0% 

Recife    75% 89% 0% 0% 0% 89% 0% 81% 69% 

Vitória    50% 79% 61% 0% 50% 79% 0% 17% 61% 

Cuiabá    50% 59% 0% 0% 50% 79% 61% 78% 0% 

Porto 

Alegre 

   
50% 79% 0% 0% 33% 71% 71% 61% 0% 

Salvador    17% 79% 0% 0% 33% 71% 71% 28% 56% 

Manaus    58% 39% 0% 0% 29% 82% 25% 64% 42% 

Goiânia    75% 61% 0% 0% 38% 0% 61% 58% 0% 

Rio de 

Janeiro 

   
33% 72% 0% 0% 17% 71% 71% 0% 0% 

Campo 

Grande 

   
42% 75% 0% 18% 42% 75% 0% 7% 0% 

Teresina    0% 79% 0% 0% 25% 79% 0% 39% 0% 

Aracaju     67% 72% 0% 0% 0% 29% 0% 0% 22% 

Joao 

Pessoa 

   
21% 72% 0% 0% 21% 71% 0% 0% 0% 

Belém    42% 11% 0% 0% 21% 75% 0% 36% 0% 

Maceió    21% 0% 0% 0% 21% 0% 75% 28% 0% 

Porto 

Velho 

   
42% 0% 0% 0% 21% 18% 0% 56% 0% 

Palmas    42% 0% 0% 0% 21% 18% 0% 56% 0% 

Rio Branco    33% 0% 0% 0% 17% 14% 0% 61% 0% 

Natal    21% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 25% 

Boa Vista    0% 54% 0% 0% 25% 0% 0% 39% 0% 

Macapá    33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44% 0% 

São Luís    0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Nesse sentido, a não disponibilização destas afeta muito a transparência do trabalho 

legislativo. Em segundo lugar porque a informação acerca de como os vereadores se 

posicionam diante das questões debatidas nas Câmaras é um instrumento de 

accountability muito importante para o eleitor. O histórico das deliberações dos 

vereadores é um meio de medir a afinidade ideológica entre o representante e o 

representado, o que pode influenciar a decisão de voto (o eleitor pode optar por sancionar 

o político, retirando-o do cargo ou mantê-lo como representante em um próximo 

mandato27). Portanto, a falta de transparência nesses pontos traz consequências 

negativas para o próprio processo democrático.  

 

A dimensão de Proposições é igualmente relevante no aspecto de prestação de contas. 

Ainda que determinada proposição28 não seja aprovada, sua apresentação em plenário 

por um vereador, bancada ou comissão deve indicar quais interesses o eles representam. 

No caso das proposições, a grande maioria das Câmaras disponibiliza, seja no próprio 

site, seja em sistemas de apoio ao processo legislativo, dados relativos a elas.  Somente 

não se identificaram, nem mesmo parcialmente, as proposições legislativas, nas 

Câmaras de Maceió, Porto Velho, Palmas, Rio Branco, Natal, Macapá e São Luís. 

Surpreende também o reduzido número de Câmaras que disponibiliza a ata das sessões, 

apenas29, 12. A divulgação das transcrições é uma forma de garantir o acesso da 

população ao que ocorre nos plenários, que são espaços abertos à visitação pública. 

Como a atividade política demanda tempo e não pode fazer parte da rotina de todos os 

cidadãos, é importante que se registre e disponibilize o que ocorre nas sessões plenárias 

para que a população possa consultar a dinâmica política, ainda que não seja possível 

comparecer ao plenário. Além disso, a veiculação do conteúdo das sessões plenárias em 

formato de texto é muito relevante para realização de pesquisas (seja com fins 

acadêmicos, jornalísticos ou pessoais). Isso porque é muito mais simples encontrar os 

                                                
27 Ver modelo de Downs (1957; também Fiorina, 1981).  
28 Reconhecemos que nem todas as proposições se referem a apresentação de projetos de leis, decretos 
e emendas. No entanto, para fins deste trabalho avaliou-se, como explicado na metodologia, os tipos de 
proposições ligados a atividade estritamente legislativa. Moções, Indicações, Propostas de Fiscalização e 
outros instrumentos não foram levados em conta na metodologia por não necessariamente serem 
instrumentos oficiais de todas as Câmaras municipais.  
29 Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Goiânia, Manaus, Fortaleza, 
Maceió, Rio de Janeiro e Salvador. 
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trechos de interesse, buscando textualmente (utilizando o comando de “ctrl + F”) as 

referências, do que por meio de vídeos ou áudios das sessões. Mesmo assim, a média 

das notas nessa dimensão é 31%, como se pode ver no gráfico 5.  

 

O gráfico 5 mostra a média das notas em cada uma das dimensões. As proposições e 

ordens do dia são as informações mais comumente encontradas online de forma 

transparente e acessível. Ainda assim, as notas de ambas ficam em torno de 50%.  

 

Grande parte das Câmaras apresenta dados sobre a Remuneração dos servidores. Isso 

é esperado porque a disponibilização desse tipo de informação é um dever legal de todos 

os órgãos públicos, de acordo com o artigo 7º, inciso VI do Decreto 7.724 de 2012. 

Mesmo assim, em seis Câmaras não identificamos o dado: Fortaleza, Rio de Janeiro, 

Aracaju, João Pessoa, Natal e São Luís. 

 

 

Gráfico 5 – Média da pontuação nas dimensões do Índice de Transparência 

Legislativa (em percentual da pontuação máxima possível) 

 

 

 

Apesar de 77% das Câmaras disponibilizarem a informação, quando considerados os 

demais princípios de transparência, a performance média, não é satisfatória (38%). Nota-
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se que apenas dez Câmaras possuíam as informações atualizadas sobre os rendimentos 

dos 30 dias anteriores à data de consulta30. As demais apresentavam informações 

atualizadas dentro do trimestre (oito Câmaras)31, outras duas apresentavam apenas 

informações anteriores a isso32.  

 

Em relação à frequência dos vereadores, a informação é bem menos comum. Apenas 

dez Câmaras disponibilizam a lista de presença das sessões33. A média da dimensão é 

21%.  

 

O ranking com as notas finais relativas ao índice de transparência do trabalho legislativo 

pode ser consultado no gráfico a seguir.   

 

A Câmara que teve melhor desempenho no índice foi a de Fortaleza, com 60% dos 

pontos. Foram verificados quase todos os indicadores do índice, à exceção da 

Remuneração dos Servidores. Todos eles foram considerados atualizados e não 

necessitavam de identificação para o acesso. Foram descontados pontos em 

Processabilidade tanto em relação às Votações Nominais quanto em relação à frequência 

dos servidores. Além disso, a nota foi reduzida porque os sites consultados não possuíam 

boa Acessibilidade (tanto em relação à usabilidade dos links da página inicial, quanto em 

relação aos deficientes visuais).   

 

A segunda melhor nota é de Curitiba (58%), que em Completude e Primariedade perde 

pontos apenas por não mostrar a agenda das comissões. Os dados estruturados são 

sempre apresentados em formato processável. As Votações Nominais são 

disponibilizadas com atraso, não tendo sido identificadas as do último mês. As páginas 

foram construídas com direitos reservados e não apresentam facilidades para deficientes.  

 

                                                
30 São elas: Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador e 

Aracaju.  
31 São elas: Florianópolis, Porto Alegre, Palmas, Belém, Boa Vista, Macapá, Teresina e Maceió 
32 Vitória e Campo Grande.  
33 Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus, Fortaleza, Natal, Salvador e Aracaju.  
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Gráfico 6 – Resultado do Índice de Transparência Legislativa

 

 

 

A Câmara de São Luís ficou em última posição no ranking porque não disponibilizava 

nenhuma das informações requeridas. A penúltima colocada foi a Câmara de Macapá 

que teve 9% dos pontos. O único dos indicadores verificados foi a listagem nominal da 

Remuneração dos Servidores, atualizada até o último trimestre. Por outro lado, o site 

possui Licença Livre.  
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4.3   Análise da performance dos sites em Acessibilidade e Licença Livre 

 

Os princípios de Acessibilidade e Licença livre diferem um pouco dos demais, por se 

aplicarem não diretamente à informação, mas ao site onde estaria hospedada. A 

performance dos sites nesses dois princípios foi contabilizada nas notas finais das 

Câmaras, no entanto, é valido detalhar esses resultados em separado. 

 

Foram visitados 39 sites para realizar essa avaliação, 26 páginas oficiais das Câmaras, 

6 portais da transparência34 e 7 sistemas de apoio ao processo legislativo35.  

 

Chamou bastante atenção a baixa acessibilidade dos sites em geral. Em relação à 

acessibilidade aos deficientes visuais, o único dos sites a apresentar mecanismos de 

alteração de contraste foi a página da Câmara de Florianópolis. Em relação a usabilidade 

dos links, verificou-se que das 26, apenas oito delas36 apresentava uma proporção menor 

do que 1% de links quebrados na página principal; 12 delas37 apresentaram entre 1,01% 

e 3% de links quebrados; e seis delas38 apresentam uma proporção maior que 3,01%. 

Em relação aos portais de transparência, todos os seis apresentaram39 uma proporção 

maior do que 3,01%. Os sites com sistemas de apoio obtiveram melhores resultados, 

com exceção de Boa Vista e João Pessoa todos os demais obtiveram a pontuação 

máxima neste quesito.  

 

Em relação a declaração de licença livre do site, apenas40 seis dos 39, estavam de acordo 

com o princípio de dados abertos. Todos os demais ou não declaram ou declaram 

licenças com restrições de uso e direitos reservados.  

 

                                                
34 Palmas, Cuiabá, São Luís, Porto Alegre, Belém e Rio Branco.   
35 Fortaleza, Boa Vista, Salvador, Florianópolis, São Paulo, Vitória e João Pessoa. 
36 Boa Vista, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Luís, Teresina e Vitória 
37 Belém, Campo Grande, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, Recife, 
Rio Branco e São Paulo.  
38 Aracaju, Belo Horizonte, Fortaleza, Macapá, Maceió, Salvador e Florianópolis.  
39 Belém, Cuiabá, Palmas, Porto Alegre, Rio Branco e São Luís.  
40 As páginas das Câmaras de Aracaju, Fortaleza, Macapá, Recife, Goiânia e o Sistema de Apoio do 
processo legislativo de Fortaleza. 
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Isso mostra que não há, atualmente, uma preocupação das Câmaras brasileiras com o 

tema. Reforçando este ponto, verificou-se que na esfera federal, a Câmara dos 

Deputados e o Senado faltam com a declaração de licença sob a qual se constituem 

seus sites.  

 

5   Discussão dos Resultados  

 

Considerando as performances das Câmaras em ambos os índices, as de Curitiba, Porto 

Alegre e São Paulo são aquelas que apresentam melhor resultado. No outro extremo, as 

Câmaras de São Luís, Maceió, Boa Vista, Natal e João Pessoa representam baixíssima 

performance em ambas as avaliações. O gráfico a seguir mostra como os órgãos se 

posicionam conforme os dois resultados.  

 

Para avaliar se a nota da Câmara em transparência legislativa estaria associada a sua 

nota em relação à LAI, aplica-se um teste de correlação. O teste deve medir se as duas 

séries de dados variam em conjunto, sem avaliar qualquer relação de causalidade dentre 

elas.  

 

O que se deseja saber é se as Câmaras que apresentam uma melhor performance 

relativa em um índice devem constar entre as mais transparentes no outro índice também.  
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Gráfico 7 – Dispersão das Câmaras segundo as notas nos dois índices 

 

 

 

 

Portanto, as variáveis do teste de correlação são os postos nessa lista. Para testar a 

intensidade da relação entre variáveis ordinais utiliza-se o coeficiente de Spearman. A 

correlação de Spearman avalia a relação monotônica entre as séries ordinais. Em uma 

relação monotônica, as variáveis tendem a mudar conjuntamente, mas não 

necessariamente a uma taxa constante. Isso quer dizer que não se espera que o aumento 

de uma variável deva ser associado a uma mudança na outra variável na mesma 

proporção.  

 

A correlação entre o ranking da LAI e de TL é de 0,23 (s.e.41= 0,20; pvalor =0,26). Como 

o pvalor do teste de correlação foi de 0,26 é maior que o nível de significância de 0,05 

não rejeitamos a hipótese nula (a hipótese nula é que as variáveis não são 

                                                
41 Abreviação para “standart error” ou desvio padrão.  
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correlacionadas). Portanto, não há evidências da existência de correlação entre os 

índices.  

 

Os resultados das Câmaras de Palmas, Rio Branco e Macapá são exemplos de casos 

em que os órgãos figuram entre as melhores - ou menos piores -  em relação ao 

cumprimento a LAI e ao mesmo tempo entre as piores em relação à disponibilização de 

dados sobre Transparência Legislativa.  

 

Conforme vários estudos acadêmicos anteriores indicam, em geral, as prefeituras de 

locais com indicadores socioeconômicos melhores tendem a ser mais transparentes 

(Cruz, 2009; Cruz, 2012; Ribeiro e Zuccolotto, 2012; Jaques et al, 2013; Wright e Paulo, 

2014; Zuccolotto e Teixeira, Melo et al., 2016 apud Bartoluzzio e Anjos, 2016).  

 

No entanto, não é possível extrapolar as conclusões da literatura sobre transparência no 

executivo, para o âmbito do legislativo, ou seja, não se pode supor a mesma tendência 

de maior transparência nas Câmaras dos Vereadores dos municípios mais 

desenvolvidos. 

 

 Para concluir isso, aplicou-se o teste de correlação (também de Spearman) entre o nível 

de transparência das capitais brasileiras no poder executivo (medido através do Índice 

de transparência do Ministério Público Federal) e as notas do legislativo, conforme os 

resultados desse estudo.  

 

No caso do nível de cumprimento da LAI não se pode afirmar que existe uma correlação 

com o nível de transparência das prefeituras do município42. Já em relação a TL, o 

coeficiente é de 0,59 (s.e. = 0,16; e pvalor é 0,001). Portanto, existe uma correlação de 

nível forte, segundo a escala43 de Cohen (1988).  

 

                                                
42  O ρ = 0,22; s.e = 0,19; e pvalor = 0,27. Não se pode rejeitar a hipótese nula. Sendo a hipótese nula de 
que não há correlação.  
43 De acordo com Cohen (1988) um valor absoluto de até 0.1 é classificado como pequeno; até 0.3 é 

classificado como médio; e maior que 0.5 é classificado como forte.   
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Assim, no caso do legislativo municipal, aplicou-se o teste de Spearman para avaliar se 

existiria uma correlação positiva entre o nível de transparência e o Produto Interno Bruto 

da capital (PIB), a População, o PIB per capita, o Índice de Desenvolvimento Humano e 

o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Os coeficientes estão na tabela a seguir.  

 

 

Tabela 7 – Correlação entre os índices de transparência e indicadores 

socioeconômicos (PIB, População, IDH e IFDM) 

 

 LAI  TL 

PIB 0,14  0,67*** 

População 0,01  0,55** 

IDH 0,22  0,59** 

IFDM 0,13  0,61*** 
 

Onde: * se p< 0,05; ** se pvalor< 0,01; *** se pvalor < 0,001.     

 

Em relação ao nível de cumprimento a Lei de Acesso, não se pode afirmar que há alguma 

correlação com nenhum dos indicadores apontados44. E, relação à transparência 

legislativa, obtivemos correlações fortes (segundo a escala de Cohen, 1988) com o PIB, 

o tamanho da população, o IDH e o IFDM45. 

 

O fato de não existir correlação entre o tamanho ou nível de desenvolvimento do 

município e o cumprimento a LAI, mas sim em relação à transparência legislativa, pode 

ser decorrente da diferença do status normativo das dimensões avaliadas. Enquanto a 

Lei de Acesso à Informação é um requerimento formal orientador de todas as Câmaras, 

as informações acerca da transparência legislativa dependem de uma maior pró-

atividade dos órgãos, uma vez que não existe uma norma padronizada a ser obedecida. 

 

                                                
44 O p-valor do teste de correlação com o PIB foi de 0,48; com a população 0,93; com o IDH de 0,27 e 
com o IDHM de 0,52. Todos estes são maiores que 0,05 e, portanto, não se pode rejeitar a hipótese nula 
(Ho). Sendo Ho que não há correlação entre as variáveis.  
45 O pvalor encontrado foi respectivamente, 0,0001; 0,003; 0,001 e 0,0009. Todos menores que 0,05. Isso 
significa que se pode rejeitar a hipótese nula, portanto, pode-se dizer com um nível de significância de 
0,05 que existe correlação.  
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Câmaras e Redes sociais 

 

Os órgãos públicos estão cada vez mais presentes nas mídias sociais. Dentre as 

motivações para isso está a disseminação de informação para o público (Picazo-Vela, 

2012; p. 506). Segundo o autor “by using social media applications, governments can 

communicate more efficiently with people” e “informing citizens about what governments 

are doing can encourage transparency and accountability”.  

 

Desta forma, a atividade do governo em plataformas de redes sociais deve ser 

encorajada como forma de promoção e divulgação de informação. Tendo isso em vista, 

fizemos um levantamento sobre a presença das Câmaras dos vereadores no Facebook 

e Twitter. Dentre elas, 15 possuem46 uma página oficial ativa no Facebook, e 13 delas47 

possuem perfil oficial no Twitter. Foram considerados “Ativas” as contas com alguma 

publicação dentro dos últimos 3 meses.  

 

A tabela 8 apresenta alguns dados básicos sobre a presença e o engajamento das 

Câmaras nas duas redes sociais. As cores foram adotadas para indicar a performance 

relativa do órgão nos dois índices de transparência criados nesse trabalho (média simples 

das duas notas), como mostra o gráfico 8 abaixo.  

 

 

 

Gráfico 8 – Legenda da Tabela 8 

 

          
Menos transparentes                         Mais transparentes 

 

 

 

                                                
46 Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, São Paulo, Salvador, Maceió, Natal, Rio 
de Janeiro, Curitiba, Recife, Aracaju, Boa Vista, Rio Branco 
47 Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, São Paulo, Salvador, Maceió, Natal, Rio 
de Janeiro, Curitiba, Recife e São Luís. 



65 
 

Tabela 8 – Presença das Câmaras no Facebook e Twitter 

 

  Facebook  
Curtidas por mil 

habitantes 
Twitter 

Seguidores por mil 
habitantes 

 Tweets  

Porto Alegre Ativo                      20,72  Ativo                        5,79   16,3 mil 

Florianópolis Ativo                      15,39  Ativo                        0,60          243  

Fortaleza Ativo                        9,91  Ativo                        3,34   21,3 mil  

Goiânia Ativo                        4,49  Ativo                        6,33   13,2 mil  

João Pessoa Ativo                        4,01  Ativo                        8,30     6,7 mil   

São Paulo Ativo                        3,15  Ativo                        0,48     6,3 mil   

Salvador Ativo                        2,96  Ativo                        3,17   10,4 mil  

Maceió Ativo                        2,70  Ativo                        1,06             12  

Natal Ativo                        1,86  Ativo                        3,15    3,5 mil  

Rio de Janeiro Ativo                        1,83  Ativo                        1,05    5,1 mil   

Curitiba Ativo                        1,76  Ativo                        4,20   40,5 mil  

Recife Ativo                        1,56  Ativo                        3,47     8,9 mil   

Aracaju  Ativo                      10,27  Não tem   -   -  

Boa Vista Ativo                        3,79  Não tem   -   -  

Rio Branco Ativo                        3,50  Não tem   -   -  

Belém Não ativo                       1,45  Não ativo                        0,03           14  

São Luís Não ativo                        0,12  Ativo                        1,03     2,4 mil   

Vitória Não tem   -  Não ativo                        3,86     1,1 mil 

Cuiabá Não tem   -  Não ativo                        2,92       3,4 mil  

Campo Grande Não tem   -  Não ativo                        3,07       2,5 mil 

Macapá Não tem   -  Não ativo                        1,42            892  

Belo Horizonte Não tem   -  Não tem   -   -  

Manaus Não tem   -  Não tem   -   -  

Teresina Não tem   -  Não tem   -   -  

Porto Velho Não tem   -  Não tem   -   -  

Palmas Não tem   -  Não tem   -   -  

 

Não é necessariamente verdade que as Câmaras mais transparentes estão mais 

presentes nas redes sociais. Belo Horizonte e Vitória, por exemplo, apesar de figurarem 

entre as Câmaras mais transparentes (na média) não têm conta ativa em nenhuma das 

duas redes analisadas.  

 

A Câmara com maior engajamento no Facebook, medido pelo número de pessoas que 

curtem a página em relação a população do município48 é a de Porto Alegre, com cerca 

                                                
48 É sabido que qualquer pessoa, de qualquer município ou país, pode curtir a página da Câmara no 
Facebook ou seguir a página no Twitter. No entanto, em geral, os interessados em acompanhar as 
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de 21 curtidas a cada mil habitantes. Em números absolutos seria São Paulo, que tinha, 

na data de consulta quase 38 mil curtidas49. Em relação ao Twitter, o engajamento foi 

medido pelo número de seguidores50 por mil habitantes, a maior proporção foi de João 

Pessoa, que, inclusive, tem uma média de transparência abaixo da mediana. Em relação 

ao número de postagens no Twitter, Curitiba é a que mais se destaca, com 40,5 tweets. 

Há que se levar em conta a data de criação do perfil, no caso de Curitiba já existe desde 

2009.  

 

Segundo a pesquisa realizada pela consultora comScore (2015), 78% dos usuários de 

internet no Brasil acessam o Facebook. Ainda segundo eles, os brasileiros são a 

população que mais gasta tempo nas redes sociais no mundo. A pesquisa indica que o 

Facebook, maior rede social do Brasil possui quase 59 milhões de usuários ativos, 

enquanto o Twitter possui 9 milhões. Apesar disso, o número de pessoas que segue 

alguma das páginas das Câmaras, somando ambas as redes, é menor que 250 mil. Isso 

mostra que há muito espaço para melhorar o aproveitamento da comunicação das 

Câmaras com a população através das redes sociais.  

 

Conclusão  

 

 

Este trabalho teve como objetivo principal a elaboração de um mapeamento da situação 

da transparência do legislativo local. Para isso, propus um esquema de avaliação dos 

sites oficiais das Câmaras dos Vereadores das capitais. As avaliações foram realizadas 

durante a primeira quinzena de novembro e, portanto, refletem a situação nesse período.  

 

                                                
publicações dos órgãos locais são naturais daquele município. Por isso, os municípios mais populosos 
apresentam sempre um maior número absoluto de curtidas ou seguidores, o que não significa 
necessariamente que têm um engajamento maior. Para neutralizar esse efeito e poder tecer comparações 
sobre o engajamento da população com o órgão, apresentamos esse dado por mil habitantes. 
49 Ao curtir a página você se inscreve para receber as publicações da página nas suas notícias.  
50 No twitter, ao seguir um perfil você recebe suas mensagens (tweets) 
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Foram realizados dois tipos de avaliações, um relativo ao nível de cumprimento a Lei de 

Acesso à Informação e outro relativo ao nível de transparência das informações sobre o 

trabalho legislativo. Em ambas as metodologias, os critérios de pontuação se basearam 

nos princípios de dados abertos. Assim, avaliou-se não apenas a disponibilidade do dado, 

mas também sua qualidade. Isso difere este trabalho dos demais estudos de avaliação 

legislativa visitados.  

 

Os resultados de ambas as avaliações não foram bons. No caso do nível de cumprimento 

à LAI, as Câmaras foram ainda piores. A maior pontuação foi de Curitiba que obteve 37% 

da pontuação máxima. Macapá e Rio Branco aparecem em seguida no ranking. Goiânia 

teve a pior performance. O requerimento de informações sobre o Acompanhamento de 

objetivos e metas é o item menos cumprido da LAI. Em seguida, a dimensão menos 

verificada é a de Respostas das Perguntas mais frequentes.  

 

As dimensões sobre Estrutura Organizacional, Despesas e Licitações e Contratos são 

mais comumente verificadas. No entanto, muitas vezes as informações referentes a elas 

são incompletas (não apresentam todos os indicadores pertinentes), não proporcionando 

o accountability adequado. O fato de a legislação não ser específica em relação a quais 

devem ser os dados disponibilizados sobre as Despesas e as Licitações e Contratos abre 

possibilidade para que haja esse cumprimento parcial. Nesse sentido, um maior 

detalhamento dos itens requeridos no artigo 8º da LAI pode ajudar a aumentar a 

transparência dos órgãos.  

 

Em relação à Transparência do Trabalho Legislativo, a maior nota foi a de Fortaleza (60% 

da pontuação total) seguida de Curitiba e São Paulo. A pior performance foi a de São 

Luís, que não atende nenhuma das dimensões. É curioso observar que as informações 

sobre as deliberações (Votações Nominais e Pareceres das Comissões) dos vereadores 

são bem pouco divulgadas, bem como informações sobre a assiduidade dos vereadores 

às sessões. Essas informações são cruciais para permitir uma avaliação da sociedade 

em relação ao vereador em exercício, e a não disponibilização das mesmas dificulta o 

processo de recompensa ou punição dos políticos em futuras eleições.  
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Constatou-se também uma baixa acessibilidade dos sites, apresentando ao mesmo 

tempo baixa usabilidade e pouca adaptação para deficientes visuais. Por outro lado, em 

quase 100% dos sites, todas as informações buscadas eram abertas para consulta sem 

necessidade de identificação pessoal.  

 

A partir das análises desenvolvidas, conclui-se que a melhora da transparência do 

legislativo municipal depende dos seguintes pontos: 

 

 Maior orientação legal: por meio de um maior detalhamento dos requerimentos 

dos incisos II, III, IV e V do artigo 8º da LAI; 

 

 Maior orientação técnica para melhorar a acessibilidade dos sites públicos e 

ajustar a licença dos mesmos para formatos abertos;  

 

 Enforcement do poder público em relação ao cumprimento da Lei de Acesso por 

parte desses órgãos; 

  

 Criação de um marco normativo sobre os quais as informações do âmbito do 

trabalho legislativo devem estar disponíveis. 

 

As performances das Câmaras no cumprimento à LAI e na disponibilização de dados 

legislativos não estão correlacionadas. Portanto, uma melhor performance em um índice 

não presume um resultado bom no outro. Também não há qualquer indício de correlação 

entre a transparência das prefeituras dos municípios e o nível de cumprimento à LAI por 

parte de suas Câmaras Municipais. O teste aplicado ao índice de transparência 

legislativa, por outro lado, indicou uma correlação forte com a transparência das 

prefeituras.  

 

No mesmo sentido, identificou-se uma correlação positiva de nível forte entre o PIB, a 

população, o IDH e o IFDH e a performance das câmaras na transparência legislativa. 
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Não se identificou correlação entre os indicadores citados e a adequação dos órgãos à 

LAI.   

 

Complementarmente, analisei a presença das Câmaras municipais nas redes sociais. 

Como explicado, os brasileiros passam a maior parte do tempo que estão conectados à 

internet nas redes sociais. Portanto, uma forma de fazer com que a informação 

disponibilizada online chegue até o cidadão – condição necessária para haja 

transparência – é o uso dessas plataformas. Verifica-se que 10 das Câmaras não têm 

página ativa nem no Facebook e nem no Twitter. Mesmo para as que têm página ativa, 

em geral, o engajamento da população é bem baixo em ambas as redes. Dentre as duas, 

o Facebook tem um maior potencial de engajamento.   

 

O Brasil atualmente se encontra em um cenário de baixa confiança nas instituições e 

crise de representatividade da população. Como indicado na seção de revisão de 

literatura desse trabalho, o aumento da transparência tende a aumentar a responsividade 

das ações dos políticos e à melhor capacidade de seleção de representantes nas eleições 

por parte da população. Desta forma, mais do que nunca, é necessário um esforço dos 

órgãos públicos para aumentar a transparência. Além de urgente, dada a situação crítica 

evidenciada pelas notas obtidas no estudo, é estratégico o esforço em nível local, 

justamente por ser o Estado em seu nível mais próximo ao cidadão. Assim, melhorar a 

transparência em nível municipal pode influenciar perspectiva geral da sociedade em 

relação ao poder público. 

 

Os resultados são, também, uma provocação aos órgãos, que podem se basear no 

formulário de avaliação elaborado para orientar os trabalhos de aprimoramento de seus 

sites.  

 

Este estudo coloca luz sobre a situação atual do legislativo das capitais do país. Em geral, 

as capitais tendem a servir como modelo de conduta dos demais municípios. Portanto, 

considera-se que a situação das demais Câmaras do país seja ainda menos 

transparente. Futuras pesquisas podem testar essa hipótese avaliando os portais de 
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outros municípios. Além disso, uma agenda de pesquisa interessante seria um 

levantamento qualitativo com os parlamentares e servidores para investigar as razões da 

baixa transparência das Câmaras. 
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Anexo 1   Categorização dos Indicadores dos trabalhos de Avaliação de 

Transparência Legislativa nos atributos padronizados.  
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Anexo 2   Sites oficiais visitados para realização da avaliação 
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