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RESUMO 

A transparência pública é condição para que se estabeleça entre sociedade e Poder 

Público relações mais democráticas e republicanas, resultando maior envolvimento dos 

indivíduos no trato da res pública. No Brasil há instrumentos legais que amparam a 

participação e o controle social e incentivam a fiscalização dos atos governamentais pelo 

povo. No entanto, efetivo envolvimento só ocorre a partir do momento em que tanto agentes 

quanto interessados no resultado da ação (principais) estão equilibrados no que tange à posse 

de informações públicas e à capacidade de compreender essas informações, o que exige, por 

parte do principal, explorar os instrumentos legais que favorecem essa participação, e, por 

parte do agente, colaboração no momento de disponibilizar as informações demandadas e 

obrigatórias por lei, de modo a gerar simetria informacional na relação entre agente e 

principal. Através da realização de análises das finanças públicas municipais das prefeituras 

da base do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araraquara e Região (SISMAR), 

por meio da construção do Painel Financeiro Municipal (PFM) e de blogs de Transparência 

Orçamentária Municipal (TOM Web), o presente trabalho visa apontar os impactos da 

redução da assimetria de informação em negociações sindicais, proporcionada pela parceria 

de estágio firmada entre a Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara (FCL/Ar) e o 

SISMAR, por meio do monitoramento da gestão orçamentária e financeira das prefeituras da 

base sindical; parceria esta que pode ser um modelo na busca de soluções para sanar o déficit 

de oportunidades de estágio qualificado para os discentes do curso de Administração Pública 

da FCL/Ar.  

 

PALAVRAS CHAVE: Assimetria de Informação. Transparência Orçamentária 

Municipal. Finanças Públicas Municipais. Acesso à Informação. Relações sindicais. 
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Introdução 

 

        A transparência orçamentária é um tema debatido na sociedade contemporânea, 

alcançando o ambiente das universidades, mormente aquelas onde existem cursos de 

graduação pertencentes ao Campo de Públicas1, ou seja, que trabalham constantemente para o 

aprimoramento, desenvolvimento, dinamização e progresso da res publica. Com o debate 

acadêmico se cruza aquele travado em outros espaços da sociedade, como órgãos de governo, 

entidades representativas (sindicatos, associações)  prefeituras e câmaras municipais, no que 

tange municípios. As soluções provenientes dessa discussão, obtidas através de estudos e 

tomada de decisões para sanar problemas com a falta de transparência, caminham na direção 

da redução da assimetria de informação, e devolvem ao agente o seu status essencial – o de 

prestador de serviços e zelador de garantias para a sociedade como um todo, quando a relação 

de agência é republicana.  

Para garantir a simetria informacional é necessário (embora não suficiente) que o 

Estado, enquanto prestador de serviços e, por isso, tomador de decisões, divulgue todas as 

informações referentes a tudo que envolva o processo decisório, seus encaminhamentos e 

resultados: produção de atos normativos, decisões da gestão, documentos dos processos 

ocorridos na administração, deliberações acerca do uso da arrecadação de receitas e empenho, 

liquidação e pagamento de despesas, por exemplo. Mais que isso: é imprescindível que a 

população (a quem é destinado o trabalho da administração pública) compreenda o que foi 

que o Poder Executivo decidiu acerca dos meios e fins de seu mister e quanto, como e quais 

os recursos foram utilizados para tanto, de forma que a linguagem a ser utilizada para dar 

publicidade aos atos seja apropriada, clara e de fácil compreensão por todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A assimetria de informação é percebida pela sociedade como um todo, o que resulta 

em altos índices de desconfiança da população para com os governos. Essa distorção 

informativa atinge também, apesar de sua proximidade com o fazer governamental, 

instituições que lutam pela melhoria na qualidade dos serviços públicos e por benefícios da 

categoria de servidores públicos, trabalhadores da máquina pública (como os sindicatos de 

servidores públicos), pois, para que sejam conquistados avanços nestes âmbitos, é necessária 

mobilização de um grande volume de recursos financeiros – e, se tratando do dinheiro que 

pulsa nas veias da Administração Pública, muito do que será feito com ele depende das 

                                                           
1 Campo de formação, pesquisa e atuação profissional que congrega os cursos de graduação em Administração 

Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social.  A respeito, ver  

https://campodepublicas.wordpress.com/ 



14 
 

prioridades da gestão eleita e do embate político existente em torno do orçamento e finanças 

públicas. 

No município de Araraquara, no Estado de São Paulo, o Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Araraquara e Região (SISMAR) é a entidade representativa da 

categoria de servidores públicos municipais de Araraquara e outros oito municípios: Américo 

Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Motuca, Nova Europa, Santa Lúcia, 

Trabiju e Ribeirão Bonito. Durante o período da data-base, momento em que o sindicato entra 

em contato intensamente com a categoria e estabelece pautas de reinvindicações de melhoria 

das condições de trabalho, reajustes e ganhos reais sobre o salário base e outros benefícios, e 

efetua o protocolo da pauta de reivindicações nas prefeituras, a entidade sindical participa de 

diversas negociações com as prefeituras, onde os dirigentes sindicais lidam diretamente com 

prefeitos, secretários de finanças, comissionados e técnicos especializados em diversas áreas 

da gestão pública, principalmente em orçamento e finanças.  

Nas negociações, o SISMAR se via constrangido a argumentar às cegas nas mesas de 

negociações com as prefeituras, em geral reticentes para conceder aumentos e reajustes para 

seus servidores – não havia nenhum profissional com formação tecnopolítica adequada para 

pesquisar e interpretar dados financeiros e embasar a argumentação do sindicato nos embates. 

Então, havia uma tendência a favorecer as prioridades da gestão municipal; toda a equipe de 

governo se utilizava de um arcabouço técnico inacessível para os não conhecedores do 

assunto, para dissuadir o sindicato a reduzir suas pretensões, sob o argumento de 

impossibilidade financeira da parte da prefeitura, sempre premida pelos rigores da 

responsabilidade fiscal. O sindicato terminava sempre numa posição vulnerável, por não 

dispor de dados claros para embasar seus argumentos e, assim, contrapor-se aos 

“especialistas” do outro lado da mesa. O desequilíbrio informacional impedia o sindicato de 

avançar na busca de melhorias substanciais para a categoria, a prefeitura em geral se 

beneficiando desse estado de coisas, que a teoria econômica recente denominou assimetria de 

informação.  

Diante desse quadro e dessa fragilização, alguns diretores do SISMAR, procuraram 

ajuda na universidade. Inicialmente, contataram o líder do Grupo de Pesquisa sobre o 

Controle Social do Gasto Público (GPCGP), do Departamento de Administração Pública da 

UNESP, Prof. Dr. Valdemir Pires, para averiguar a possibilidade de sua consultoria nos 

processos de negociação.. O que foi proposto, em contrapartida, revelou-se mais conveniente 

para o sindicato e para o Curso de Administração Pública da UNESP e seus alunos: uma 
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parceria com a Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, na qual oportunidades de 

estágio qualificadas (inclusive um remunerado, o do estagiário-pivô, auxiliar no 

relacionamento entre o orientador dos estagiários e o supervisor no sindicato) seriam 

oferecidas, em número de dez, para que o sindicato fosse, paulatinamente, cercando-se de 

informações sistemáticas para uso não só nas negociações salariais, mas em todas as frentes 

de atuação da entidade, também preocupada com a transparência orçamentária para a 

população em geral. O bolsista-pivô, nesse acordo, figura como aquele que também atuaria no 

sindicato, atendendo solicitações quotidianas dos diretores, também coordenando, sob 

orientação do professor, a equipe dos nove estagiários que cumpririam o estágio obrigatório 

não remunerado de maneira flexível. Cada um dos estagiários ficou responsável por levantar e 

organizar informações orçamentárias e financeiras pertinentes a um município da base 

sindical, atribuído no projeto de estágio necessário à matrícula na atividade. Dessa forma, o 

sindicato ganharia uma equipe para fazer as análises financeiras das respectivas 

municipalidades, subsidiando-o nas negociações, e produziriam blogs de Transparência 

Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web)2 e, portanto, viabilizaria um projeto de 

extensão informal a baixo custo, responsável por atenuar em grande parte o déficit de estágios 

de qualidade para os estudantes de Administração Pública da FCL/Ar, por propiciar a imersão 

dos estudantes em sua área de formação. 

O presente trabalho é relatório do estágio da estudante que veio a ser a estagiária-pivô da 

parceria entre UNESP e SISMAR. Tem por finalidade descrever o contexto, produtos e 

resultados do projeto de extensão informal e programa de estágio obrigatório denominado 

Monitoramento da Gestão Orçamentária e Financeira Municipal sob a Perspectiva Sindical, 

realizado durante o ano de 2017. Devido aos excelentes resultados obtidos, a autora sugere e 

incentiva a réplica do modelo de estágio em outras instituições, a fim de estabelecer maior 

contato da academia com outros órgãos não pertencentes a ela, ampliando o diálogo e 

fornecendo para a sociedade soluções através do conhecimento nela produzido, numa prática 

extensionista que é um verdadeiro jogo “ganha-ganha” de baixo custo para ambas as 

entidades envolvidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                           
2 A respeito, ver https://thetomweb.wordpress.com/ 



16 
 

1. O desafio da redução da assimetria de informação em negociações salariais entre 

sindicato de servidores municipais e prefeitura 

 

Governos transparentes e responsáveis promovem relações guiadas pelo espírito 

republicano e democrático, o que, consequentemente, acarreta maiores índices de confiança e 

credibilidade junto à população, entidades sindicais e organizações sociais. Mas, para que um 

governo se enquadre na qualidade de transparente, deve-se partir do princípio de que este 

opere dentro de uma cultura que conceba o acesso à informação como um direito inalienável 

do cidadão e como condição que é possibilitadora do amadurecimento das organizações, ao 

passo de que o desenvolvimento das relações é fortalecido por relação de maior confiança. 

Sendo uma das etapas para isso a da accountability, a transparência pública deve estabelecer 

relações de equilíbrio informacional entre agente (governo, uma vez que este estudo versa 

especificamente sobre governos locais) e principal – a população, no caso. 

A assimetria informacional se dá quando em um dos lados componentes de relações de 

interdependência (em uma negociação, por exemplo)se concentra aposse e domínio de 

informação,  - não há equilíbrio na posse e domínio da informação por parte de ambos os 

lados envolvidos e, caso houvesse esse equilíbrio, haveria portanto simetria informacional. 

Em relações em que há assimetria de informação, tem-se governos que operam sob práticas de 

má governança, o que dá abertura para transgressões dos princípios da Administração Pública, 

ensejando oportunidades para o aparecimento de mazelas difíceis de serem superadas 

(corrupção, práticas clientelistas, entre outros atos que não condizem com princípios 

democráticos e republicanos).  Afirma, a propósito, Lopes (2007, p. 8),  

 

[...] de fato, em sociedades nas quais essa assimetria de informação é mais 

intensa - ou seja, naquelas em que existe entre outras disfunções pouca 

transparência na administração pública -, abusos, compadrios, clientelismos 

e todo tipo de corrupção são mais comuns, resultando na utilização de bens 

públicos em benefício de uma minoria. 

 

Ultrapassando o âmbito da teoria, na prática, a assimetria informacional pôde ser 

claramente observada entre os dirigentes das nove prefeituras da base do SISMAR (Américo 

Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Motuca, Nova Europa, 

Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju) e os diretores sindicais durante as negociações da 



17 
 

data-base do ano de 2017, ocasião em que foi firmada a parceria de estágio objeto deste 

relatório 

O período da data-base é o momento em que o sindicato se comunica com intensidade 

com a categoria dos servidores e, através de assembleias, diálogos com representantes de 

comissões de servidores e visitas à base, conseguem pautar aspectos do trabalho do 

funcionalismo que necessitam de melhorias, mudanças e alterações, como carga horária a ser 

cumprida pelo trabalhador, majoração do vale-alimentação, direito a faltas abonadas, prêmios 

assiduidade, vales refeição e alimentação, gratificações e, principalmente, acréscimos de 

ganho real sobre os salários-base e reajustes salariais (reposição das perdas inflacionárias).  

Elaboradas as pautas, estas são enviadas aos chefes dos poderes executivos de cada um 

dos nove municípios e, então, inicia-se o período de negociações entre os dirigentes sindicais, 

conjuntamente com comissões de servidores e prefeitos, secretários de finanças, servidores 

comissionados designados pelas prefeituras.  

No desenrolar deste processo decisório ocorrem diversas reuniões entre sindicato e 

prefeituras, e, caso ocorram impasses e choques argumentativos no processo de barganha que 

não permitam que seja dada continuidade ao processo de negociação (como aconteceu em 

Gavião Peixoto, Nova Europa e Araraquara, em 2017), estas passam a ocorrer na Gerência 

Regional do Trabalho e Emprego (GRT) de Araraquara, com o auxílio de um mediador. Esse 

processo de discussão das pautas do funcionalismo é envolto por aspectos da administração 

pública que tangem à implementação de políticas: jogos políticos, a vontade política do 

governante, a agenda do governo (o que é prioridade ou deixa de ser naquela gestão), os 

entraves da barganha pelo processo decisório ser composto também pelos grupos de pressão, 

a execução financeira e orçamentária, a legislação que trata sobre o assunto de finanças 

públicas, relação da administração pública com organizações da sociedade civil, etc.  

Dos tópicos elencados pelos servidores públicos municipais na pauta da data-base, os 

mais delicados são os de ganho real aplicado sobre o salário-base e o de reajuste salarial. Isto 

porque os impactos deste tópico se dão diretamente sobre a execução financeira do município, 

avolumando os gastos com a despesa de pessoal. As receitas que bancam a despesa com 

pessoal são as receitas correntes (resultantes da atividade tributária do município - 

arrecadação advinda do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU, Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, taxas, contribuição de melhorias, além de eventuais 

receitas patrimoniais, entre outras; mais as transferências constitucionais realizadas pelos 

entes superiores da federação, como quota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
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e Serviços - ICMS, Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva – IPVA (estaduais) e 

Fundo de Participação dos Municípios – FPM (federal)), mesma categoria econômica de 

receita que também é utilizada para custear as despesas com material de consumo e dívidas de 

curto prazo da prefeitura, como restos a pagar, por exemplo. Por se tratar de uma receita que 

mantém aquilo que já existe na máquina pública e por ser a categoria de receita de maior 

substância dentro do orçamento, e que, consequentemente atende às maiores cifras de 

despesas (receitas correntes atendem diretamente despesas correntes), existem mecanismos 

fundamentais que colaboram para disciplinar a utilização dos montantes advindos destas 

fontes de tributação: a Lei Complementar 101/00, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), estabelece diversos parâmetros de dispêndio de receita dentro da administração 

pública (municipal, estadual e federal) e, no que tange o funcionalismo público, limita os 

gastos com a despesa de pessoal (também nas três esferas), sendo que os municípios estão 

autorizados a utilizar até 60% da Receita Corrente Líquida (RCL) para pagamento deste 

elemento. Destes 60%, 6% são destinados para o Poder Legislativo, e os 54% restantes, para o 

Poder Executivo - existindo um “limite prudencial” deste gasto, uma espécie de alerta à 

execução, fixado em 51,3%. Portanto, esta despesa não poderá ultrapassar os 54% imposto 

pela LRF, e, caso esse limite seja transposto, o Poder Executivo poderá se ver diante de 

sanções e deverá colocar em prática imediatamente medidas que reduzam a despesa.  

Os limites impostos pela LRF compõem um dos principais argumentos das 

administrações públicas locais para se contrapor às reivindicações salariais do sindicato nas 

negociações, conjuntamente com alegações de que a prefeitura possui muitas dívidas a serem 

pagas, como restos a pagar, dívidas com precatórios trabalhistas, com o Instituto Nacional da 

Seguridade Social (INSS) entre outras, e que o dinheiro destinado para pagamento dos 

salários já está comprometido com estas obrigações. E, para respaldar toda a argumentação, se 

utilizam de uma explanação detalhada sobre a situação financeira e orçamentária da 

prefeitura, a fim de convencer os dirigentes sindicais e os servidores de que há uma 

impossibilidade de ceder a um reajuste (os ganhos reais na maioria das vezes não são 

minimamente abordados pelos secretários de finanças, prefeitos e comissionados). As 

referidas explanações (na maioria das vezes, feitas por contadores e outros técnicos) valem-se 

da tecnicalidade, indumentária da linguagem orçamentária para gerar convencimento por 

parte das prefeituras sobre a entidade sindical/categoria. Tal ocorrência pôde ser observada 

durante uma mesa de negociação ocorrida no período da data-base no município de 

Araraquara, que, ao sindicato apresentar e contrapor diversos números apresentados pelos 
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contadores da prefeitura, estes discorreram sobre diversas dívidas (com a Companhia 

Tróleibus Araraquara - hoje Controladoria do Transporte de Araraquara, operando sob a 

antiga sigla “CTA”; Programa de Integração Social, o PIS, e outras já evidenciadas 

anteriormente) que não estavam à disposição no portal da transparência para apreciação, 

constando apenas demonstrativos de restos a pagar, que foram identificados como a principal 

dívida do município após pesquisas realizadas pela equipe de estagiários do convênio. O 

comportamento verificado é um exemplo claro de como a assimetria de informação pode ser 

utilizada como ferramenta de poder para atender aos objetivos e interesses daquele que detém 

maior posse de dados.  

O SISMAR, órgão que representa uma grande parcela de trabalhadores nos 

municípios, apresentava (até antes da referida parceria com a UNESP/FCL-Ar/GPCGP) uma 

substancial dificuldade na interpretação destes números, embora houvesse por parte de seus 

dirigentes o ímpeto de investigar a veracidade de todas as informações apresentadas referentes 

às finanças e ao orçamento e também o esforço de conseguir apreender algo a partir das 

informações disponibilizadas nos demonstrativos contábeis da execução dos exercícios, para, 

assim, enfim, desenvolver argumentos mais qualificados nas negociações e capazes de 

contrapor ou ao menos informar os próprios dirigentes sobre a situação das finanças públicas 

das prefeituras da base sindical. Entretanto, por serem documentos estritamente contábeis e 

pelo fato de os portais da transparência das prefeituras da base sindical nunca 

disponibilizarem manuais ou tutoriais que indicassem para o indivíduo interessado na 

temática das finanças onde poderia ser encontrada determinada informação, ou como um 

demonstrativo poderia ser interpretado, os diretores, por terem natural e esperada dificuldade 

na leitura dos documentos (dificuldade esta sentida em menor grau estritamente pelos técnicos 

no assunto ou sujeitos que estudaram a fundo a temática) não obtinham, portanto, as 

informações almejadas e nem eram capazes de fazer inferências a partir dos documentos 

consultados. Ademais, o sindicato não contava com um profissional habilitado tecnicamente 

para interpretar os dados trazidos pelas administrações e disponibilizados nos portais da 

transparência, o que, portanto, condicionava o sindicato a participar das negociações quase 

completamente “às cegas” e propiciava uma grande margem às prefeituras para utilizarem-se 

da demasiada assimetria informacional a favor dos interesses e prioridades da gestão, 

raramente favoráveis aos interesses do funcionalismo público, mormente em momentos de 

crise.  
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Que as prefeituras da base sindical não estão de posse das melhores condições 

financeiras nos últimos anos, é verdade, porém é verdade também que a categoria de 

servidores já sofre demasiadamente, amargando perdas salariais que não conseguirão ser 

recompostas pelos executivos com facilidade diante do atual panorama financeiro e fiscal que 

a administração pública tem enfrentado, principalmente as administrações públicas de 

municípios de pequeno porte, como é o caso da maioria dos pertencentes à base sindical 

(Trabiju, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Nova Europa, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia 

e Motuca são categorizados como muito pequenos; Américo Brasiliense, pequeno e 

Araraquara é o único município da base considerado grande, de acordo com a tipologia de 

municípios por faixas populacionais encontrada em Pires, Mancini, Ramalheiro e Favareto 

(2012), sendo que neste relatório foram considerados os dados do último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE realizado em 2010).  

Foi observado, através do acompanhamento dos portais da transparência dessas nove 

prefeituras, e ao longo do contato feito com chefes dos Poderes Executivos locais e 

respectivas equipes de governo, que a transparência pública não é tida como política pública, 

necessitando, dessa forma, de um processo de amadurecimento e mudança na cultura do trato 

da transparência e de todos os instrumentos estabelecidos em lei para o alcance desta.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que: 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas 

e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos. 

  

§ 1o  A transparência será assegurada também mediante:       

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos;          

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e                
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III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que 

atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da 

União e ao disposto no art. 48-A.     

[...] 

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão 

disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no 

órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação 

pelos cidadãos e instituições da sociedade.  

 

A Lei Complementar 131/09, que acrescente dispositivos à LRF, determina: 

 

Art. 1o  O art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 48.  ...................................................................................  

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante:  

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos;  

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, em meios eletrônicos de acesso público;  

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que 

atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da 

União e ao disposto no art. 48-A.” (NR)  

Encontramos, ainda, na Lei de Acesso à Informação (ou LAI - 12.527/11), normas e 

condições que reforçam o princípio da publicidade da Administração Pública dentro do 

assunto da transparência e o já estabelecido anteriormente pela LRF: 

 

Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 

direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art48p.
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conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 

seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.  

[...] 

Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será 

franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 

 

Se, como preconizado em lei, a disponibilização de informações pormenorizadas 

referentes à execução realmente se cumprisse em tempo real e acompanhada de incentivo da 

participação popular, de forma que o Poder Público colaborasse estabelecendo meios 

didáticos e acessíveis de envolvimento e de aumento qualitativo da compreensão (no que se 

refere à linguagem e forma de abordagem adotada no trato do assunto) dos indivíduos leigos 

interessados na matéria de finanças e orçamento (categoria de servidores, estudantes e demais 

sujeitos), os cidadãos teriam, então, recursos para que pudessem efetivamente cooperar com 

as decisões da administração pública, o que acarretaria uma participação social mais sólida e 

efetivamente democrática - isto porque mesmo que as prefeituras disponibilizem informações 

sobre suas respectivas execuções, ainda que de vários exercícios organizadamente, não 

implica, necessariamente, que esta seja uma organização transparente, como perfeitamente 

assinalado em Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015, p.141): 

 

[...] transparência se estende além da disponibilidade de informações para 

abraçar a simplicidade e compreensão”. É possível, por exemplo, que uma 

organização esteja disponibilizando seus documentos e procedimentos para 

acesso público e, contudo, não seja transparente, uma vez que a informação é 

percebida como incoerente pelos cidadãos (os receptores não conseguem 

compreender e processar a informação). 
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Tal iniciativa também teria efeitos positivos sobre a redução da assimetria que atingia 

o sindicato, já que, por envolvimento direto com o Poder Público, estes teriam oportunidade 

de aprendizado através dessa relação bilateral; ou simplesmente que o sindicato contasse com 

um profissional com um recorte formacional tecnopolítico, capaz de interpretar todo o 

conjunto de informações das situações financeiras municipais, de maneira que os dirigentes 

sindicais fossem informados em linguagem simples e coerente sobre a execução das contas 

públicas dos municípios da base, atenuando os efeitos da insuficiente transparência 

orçamentária e financeira percebida em todos eles.  

  

2. O desafio da transparência orçamentária municipal e uma solução: TOM Web 

 

A transparência orçamentária a nível municipal na base sindical do SISMAR foi alvo 

de intensas discussões entre a equipe de estagiários da parceria firmada. Prefeituras mantém 

portais paralelos e redundantes (identificados como “Contas Públicas”, “Portal da 

Transparência” e um menu com tópicos para consulta de documentos da execução - como por 

exemplo o município de Santa Lúcia, Ribeirão Bonito) - e, como constatado, incompletos; 

outros municípios (como Trabiju, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Américo 

Brasiliense, Motuca e Nova Europa) terceirizam a elaboração e alimentação para empresas 

que gerenciam este tipo de software, o que acaba também por ofuscar a linha limitadora entre 

o que é de competência da prefeitura e da empresa prestadora do serviço no que tange o 

acesso à informação, na perspectiva dos próprios servidores municipais (houve um caso 

específico num dos municípios  em que, quando foi protocolado um ofício de solicitação de 

acesso à informação por um diretor e pela estagiária-pivô do projeto, a servidora que recebeu 

o pedido manifestou insatisfação aos remetentes declarando que, caso mais pessoas 

solicitassem informações, que se dirigissem à empresa mantenedora do portal ou que 

procurassem o próprio sindicato).  

Todos os portais apresentam falhas na disponibilização documental, lacunas temporais 

de divulgação maiores do que as impostas para a produção dos documentos e exigida pela lei, 

e, no tocante à linguagem adotada para tratamento documental, esta não é nenhum pouco 

acessível para leigos no assunto. 

Alguns exemplos de informações contidas nos sites das prefeituras: 

 

Figura 1 – Página da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia 
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Fonte: [http://santalucia.sp.gov.br/site/] 

 

No site da Prefeitura de Santa Lúcia (figura 1) foram identificados três entradas aparentemente 

relacionadas a orçamento e finanças: “Contas públicas”, “Portal da transparência” e um menu com 

documentos da execução.  

 

Figura 2 - Portal da Transparência de Motuca - somente dois anexos do Plano Plurianual 

(PPA) estão disponibilizados para consulta 

 

Fonte: [http://www.motuca.sp.gov.br/transparencia/] 

http://santalucia.sp.gov.br/site/
http://www.motuca.sp.gov.br/transparencia/
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Figura 3 - Portal da Transparência de Trabiju - cabeçalho e detalhe do rodapé com 

informações da empresa prestadora do serviço 

 

 Fonte: [http://201.69.138.25:5656/transparencia/] 

 

Figura 4 - Portal da Transparência Nova Europa - PRONIM é o Programa Nacional de 

Transparência oferecido pela empresa GOVBR SUL 

 

 Fonte: [http://131.0.203.38:8080/pronimtb/] 

 

Além das falhas destacadas, a mais grave (e menos perceptível para a categoria de 

servidores e sociedade como um todo, mas muito prejudicial ao sindicato) é, sem dúvida, 

ausência de respostas aos ofícios enviados às prefeituras (ver anexos)  solicitando 

informações sobre as execuções e demais esclarecimentos dos números pesquisados das 

prefeituras - aqui, uma denúncia à transgressão da lei de acesso à informação. Durante o ano 

de 2017, até o  momento da conclusão deste relatório foram enviados aproximadamente vinte 

e três ofícios para as nove cidades da base sindical, e somente dois municípios responderam: 

Motuca e Américo Brasiliense, sendo que somente a segunda prefeitura respondeu em 

formato de ofício - a primeira, respondeu através de um e-mail enviado para o endereço 

eletrônico do sindicato. 

 

Figura 5 - Resposta da prefeitura de Motuca ao ofício 384/2017 

http://201.69.138.25:5656/transparencia/
http://131.0.203.38:8080/pronimtb/
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Figura 6 - Resposta da prefeitura de Américo Brasiliense ao ofício 131/2017 
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As referidas falhas evidenciam um comportamento das prefeituras de pouca 

maturidade no cumprimento da legislação vigente acerca da transparência - conceito pouco 

amadurecido no seio das municipalidades tratadas neste relatório. Não obstante, a 

transparência é um dos instrumentos da accountability que mais fortalece o princípio da 

democracia na relação administração pública/sociedade, e, quanto mais a transparência é 

trabalhada no seio das instituições, mais amadurecimento é estimulado; e quanto mais 

transparente uma instituição é, mais amadurecida ela tende a ser. Democracia e transparência 

são conceitos que caminham lado a lado, pois, essa relação bilateral, animada por princípios 

republicanos, gera um fortalecimento mútuo que suscita o trato da coisa pública com respeito 

e responsabilidade por parte das instituições (PIRES, 2010). “A transparência deve evidenciar 

que a coisa pública é tratada como pública (não há desvios de finalidade, nem usurpação de 

recursos) e conduzida sem desperdícios.” (PIRES, 2010, p. 14). 

O republicanismo, aliado à redução da assimetria de informação através de efetiva 

transparência, leva a mais democracia e, paralelamente, reduz as hipóteses de ocorrência de 

abusos, corrupção, práticas clientelistas e patrimonialistas no âmbito da administração pública 

(LOPES, 2007). Práticas de controle e fiscalização pelos agentes públicos são premissa para 

que estes assumam seus cargos fazendo jus à subordinação à res pública, o que configura uma 

accountability vertical e horizontal (através do voto nas eleições e do sistema de check and 

balances, respectivamente).  No entanto, a descrença no sistema representativo brasileiro por 

parte da sociedade e demais órgãos representativos nela contidos é fruto do crescente 

desrespeito por parte dos agentes eleitos e do mister dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário não ser dedicado à defesa integral da res publica e seu constante desenvolvimento.  

Denotado tal cenário, permeado de descrença e desconfiança, surge uma possibilidade: 

a accountability societal, caracterizada pela fiscalização por parte da sociedade e seus órgãos 

sobre os atos da administração pública. Mas a consolidação deste último só pode se dar 

através de informações simétricas, que, por sua vez, exigem uma postura de proatividade por 

parte dos governos - ou então, na ausência dessa proatividade, a simetria informacional 

poderá ocorrer através de pressões de grupos, indivíduos, entidades, o que reclama 

participação social.  

 

Na medida em que avança a qualidade democrática do regime, as duas 

vertentes – fornecimento espontâneo e obtenção via pressão política e social 

de dados e informações – tendem a produzir níveis superiores de 

transparência na relação Estado-sociedade, fortalecendo-se a accountability 
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nas suas três dimensões: vertical, horizontal e societal. Portanto, entre 

transparência, accountability e democracia representativa de qualidade 

superior há uma relação muito estreita, a ser preservada por meio de esforços 

tanto dos governos como da sociedade civil. (PIRES, 2010, pg. 12)  

 

Favorecendo-se da accountability societal, um dos produtos elaborados pelo estágio 

foi a criação e alimentação de blogs de Transparência Orçamentária Municipal via Internet 

(TOM Web), sugerido por Pires (2010) como forma de realizar uma fiscalização de baixo 

custo e que atenda aos requisitos de divulgação através da utilização da tecnologia disponível, 

como definido pelas leis 101/00 (LRF), 131/09 (que estabelece a disponibilização de 

documentos da execução financeira e orçamentária pública dos entes públicos em tempo real) 

e 12.527/11 (LAI). Através dos blogs TOM Web, o sindicato trabalharia com a missão de 

fortalecer princípios da transparência através da participação social e da demanda da 

disponibilização documental exigida por lei; como forma também de instrumento educativo, 

visto a linguagem didática utilizada, as explicações formuladas pelos estagiários e publicadas 

acerca do conteúdo do blog e o público ao qual é destinado - a categoria de servidores 

públicos municipais. Mas, por se tratar de um blog situado em uma rede mundial de 

computadores, todo aquele que for interessado em conhecer um pouco mais sobre a realidade 

financeira e orçamentária do município beneficiado pela parceria, independentemente de ser 

servidor público municipal, poderia ter acesso. Ademais, a TOM Web funcionaria também 

como banco de dados das informações atinentes às finanças públicas municipais da base 

sindical, sendo, dessa maneira, possível aos dirigentes que consultassem informações relativas 

a determinada municipalidade quando lhes fosse conveniente.  

Assim se define um Observatório TOM Web iniciado pelo GPCGP: 

 

O Observatório da Transparência Orçamentária Municipal via Internet 

(Observatório TOM Web) é uma atividade de extensão universitária do 

Grupo de Pesquisa sobre Controle Social do Gasto Público (GPCGP), 

coordenado pelo Prof. Dr. Valdemir Pires, da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP)/Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara SP (FCL-

Ar)/Departamento de Administração Pública. Tem por finalidade encorajar e 

aglutinar cidadãos interessados em acompanhar, voluntária e 

independentemente, o andamento das finanças públicas de suas cidades ou 

regiões, a partir de uma perspectiva republicana (ou seja, de permanente 

resguardo do interesse público no planejamento, aprovação, execução e 

http://gpcgp.wordpress.com/
https://professorpires.wordpress.com/
http://www.unesp.br/
http://www.fclar.unesp.br/
http://www.fclar.unesp.br/
http://www.fclar.unesp.br/#494,494
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avaliação do orçamento público e das contas públicas em nível municipal). É 

constituído por uma rede de blogs referentes a cidades e regiões, mantida por 

voluntários, responsáveis pela criação e manutenção dos blogs de acordo 

com padrões mínimos estabelecidos pelo GPCGP. Cada mantenedor de blog 

TOM Web decide o formato e conteúdo de seu observatório, 

responsabilizando-se por ele. Trata-se, pois, de colocar a blogosfera a 

serviço da cidadania e da democracia, por cidades melhores onde viver e 

conviver. (https://thetomweb.wordpress.com/). 

 

A alimentação do blog decorre das pesquisas dos números e demais informações 

referentes aos municípios da base sindical em seus respectivos sites e portais da transparência, 

e, quando tais informações não são localizadas, são enviados ofícios, através do sindicato, de 

solicitação de acesso à informação requerida, respaldados pela LAI. Pela razão de ser exigida 

a continuidade do trabalho, visto que blogs são ferramentas que necessitam de atualização e 

aprimoramento contínuo e há a demanda por parte do sindicato em relação aos números, as 

pesquisas carecem de continuidade, porém, em outras bases de dados, de elaboração de outros 

entes (Tribunal de Contas do Estado - TCE, Tribunal de Contas da União - TCU, Finanças do 

Brasil - FINBRA, Secretaria do Tesouro Nacional - SICONFI) ou outras plataformas, abertas 

ou não, como Meu Município e DATAVIVA).   

 

3. Parceria Universidade-Sindicato na busca de TOM Web e de redução da 

assimetria de informação 

 

Com quase 30 anos de uma caminhada permeada por lutas, o SISMAR, entidade 

sindical que representa aproximadamente 10 mil servidores em sua base regional, conquistou 

muitos benefícios e defendeu os direitos dos servidores municipais ante às precarizações e 

desrespeito aos direitos trabalhistas, por meio de um envolvimento intenso com a causa, com 

sua atuação combativa e com sua diretoria muito qualificada, diga-se de passagem - 

atualmente, conta com profissionais graduados e técnicos em diversas áreas, como 

agricultura, assistência social, ciências sociais, direito, jornalismo, filosofia, entre outras. 

Porém, mesmo a qualificação e atuação estratégica do sindicato não foi suficiente para o trato 

com as finanças, assunto demasiadamente hermético, como amplamente se reconhece.  

No período da data-base, como já exposto anteriormente, é comum que prefeituras se 

utilizem da grande assimetria de informação existente para forçar o sindicato a ceder às 
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propostas de reajustes e ganhos reais sobre o salário base, valendo-se da tecnicalidade da 

matéria de orçamento e finanças para gerar o forçado convencimento. Apesar do esforço de 

vários dirigentes em buscarem informações financeiras nos respectivos portais da 

transparência municipal para contraporem e compararem as informações apresentadas até 

então, as pesquisas eram sempre frustradas, pois, apesar de encontrarem os demonstrativos da 

execução financeira e orçamentária, não possuíam o conhecimento técnico necessário para 

realizar interpretações e inferências corretas a partir da leitura destes documentos (sofrendo, 

como público leigo, com a falta de transparência desses documentos e falta de assistência dos 

portais, que não possuem tutoriais explicativos, e, complementarmente, com o serviço de 

acesso à informação das prefeituras, moroso e falho).  

Diante dessa dificuldade e orientados pelo desejo de trabalharem nas negociações 

sindicais com argumentos mais qualificados e legítimos no que tange às finanças municipais, 

os diretores Marcelo Roldan, Maria Cleonice Pereira, Luciano Fagnani e Marcelino Spoliar 

Junior buscaram o Prof. Dr. Valdemir Aparecido Pires, a fim de orçarem um serviço de 

consultoria financeira dos municípios da base sindical por meio da realização de um 

convênio, como artifício para atenuar os efeitos da assimetria informacional existente. Como 

líder do Grupo de Pesquisa sobre o Controle Social do Gasto Público (GPCGP) e docente do 

curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara (a 

FCLAr/UNESP), o professor ofereceu a solução de realizar-se uma parceria de estágio com os 

estudantes do curso, sendo que, para atender à alta carência informacional por parte do 

sindicato, contaria com uma equipe de dez estagiários - nove para trabalharem com cada 

município da base individualmente e um estagiário-pivô (uma estagiária, na verdade, na 

primeira experiência), para orientar a equipe com os instrumentos da prática do estágio e 

atender às demandas imediatas da diretoria. Todos os estagiários trabalhariam para/com o 

sindicato no âmbito do estágio obrigatório curricular supervisionado e como “consultores” 

para auxiliar o sindicato na qualificação argumentativa exigida pelas negociações. Assim 

sendo, o sindicato seria responsável por pagar uma única bolsa, destinada ao estagiário-pivô 

da equipe, que teria o compromisso de frequentar o SISMAR três dias por semana e nos 

outros dois e quando houvesse a necessidade; nos demais dias, trabalharia na universidade, 

sob orientação do professor-orientador de seu estágio; teria o comprometimento de trabalhar 

com os estudantes, em plantões de orientação, quando fosse solicitado e quando houvesse a 

necessidade de ofertar. Os outros estagiários cumpririam, de forma flexível, a carga horária 

imposta pelo estágio, sem remuneração. 
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Os critérios de seleção dos estagiários obrigatórios não remunerados foram, 

basicamente, terem cursado com aprovação 50% dos créditos das disciplinas previstas na 

Estrutura Curricular do Curso (correspondente a 1.350 horas), estudantes que não puderam 

por indisponibilidade de horários devido a trabalho ou outros compromissos exercer 

atividades durante a graduação que agregassem conhecimento prático à formação, 

conjuntamente com a percepção de sua vontade de atuar e aprender algo novo dentro do 

campo da administração pública, no que se refere à temática da administração financeira e 

orçamentária pública. Já o critério de seleção do estagiário que ocuparia o papel de estagiário 

pivô, enquanto coordenador, foi ter sido em algum momento da graduação monitor das 

disciplinas de Finanças Públicas e Administração Financeira e Orçamentária Pública, já que a 

atividade de extensão proporcionaria ao estudante uma bagagem mínima para atuar como 

mediador de finanças nas negociações entre sindicato e prefeituras e também como vínculo 

entre supervisor de estágio, orientador e equipe de estagiários, intermediando a comunicação 

entre estes.  

Dessa forma, contando com uma equipe de dez estagiários, todos cumprindo o estágio 

obrigatório do curso de administração pública e somente um sendo remunerado pelas 

atividades, foi firmada uma parceria que através de um projeto de extensão informal geraria 

baixo custo ao sindicato e atenderia na íntegra toda a sua demanda relacionada às finanças e 

ao orçamento.  

O projeto de extensão informal no âmbito do estágio curricular reduziu, em parte, o 

déficit de oportunidades de estágio obrigatório para os estudantes de administração pública e, 

além disso, aos integrantes do projeto trouxe conhecimentos práticos acerca de análises 

financeiras e aproximou-os da realidade da transparência implementada pelos municípios, e, 

com a bagagem teórica adquirida durante a graduação, aliada à reflexão posterior ao momento 

das pesquisas de dados nos portais municipais e outros , tem-se um fortalecimento do ensino, 

pesquisa e extensão propiciado pela intensa práxis vivenciada no desenvolvimento das 

incumbências do estágio (cumprindo efetivamente o papel de ser uma prática formativa da 

graduação, do ensino), o que, de forma muito didática, agrega generosamente à formação dos 

alunos e dá sentido ao tripé acadêmico, pois, através da parceria, foram estabelecidos relações 

entre a sala de aula, a pesquisa acadêmica e a sociedade, obedecendo, assim, ao disposto no 

capítulo “Da Educação, da Cultura e do Desporto”, no artigo 207 da Constituição Federal de 

1988: “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 
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de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.” 

Além dos conhecimentos práticos adquiridos sobre a realização de análises financeiras 

(através da alimentação de um Painel Financeiro Municipal, o primeiro produto do estágio) os 

estudantes também produziram, em um segundo momento, blogs de Transparência 

Orçamentária Municipal via Internet, os TOM Web. Além de estarem em contato com a 

elaboração de um sítio eletrônico, os estagiários deveriam se voltar para a publicação das 

descobertas financeiras e orçamentárias obtidas através das análises, além de documentos 

referentes ao planejamento orçamentário, compras públicas e informações referentes ao 

município, mas, com um diferencial - a linguagem a ser adotada nos blogs deveria ser a mais 

simplificada possível, sem se valer da tecnicalidade e do academicismo para conceber 

explicações acerca dos assuntos tratados no blog para que dirigentes sindicais e categoria de 

servidores (sendo que o benefício se expande para a população - qualquer indivíduo 

interessado no assunto pode entrar no blog, visto que a plataforma está inserida na rede 

mundial de computadores) consigam compreender sem grandes dificuldades o conteúdo 

disponibilizado - o objetivo é, através dos TOM Web, traduzir as finanças e o orçamento e 

dotar os sujeitos de conhecimento sobre a conjuntura de cada prefeitura e instrumentos para 

construir argumentos qualificados para negociações sindicais, no caso dos dirigentes do 

SISMAR -  o que configura uma ferramenta extremamente educativa, como um bônus, além 

do baixo custo de implementação, vista a possibilidade de elaboração de blogs gratuitamente, 

o que facilita ainda mais práticas de accountability societal e reduz, como consequência (e 

objetivo perseguido) a assimetria de informação. 

Relação de estagiários e municípios da primeira equipe matriculada na parceria: 

 

Quadro 1 – Relação de estagiários e municípios 

 

Estagiário Município 

Angélica Cardoso Ribeirão Bonito 

Caroline Albuquerque Américo Brasiliense 

Cléder Santa-Fe Araraquara 
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Elton Ribeiro Santa Lúcia 

Leticia Fontana Nova Europa 

Marcelo Manini Pesse Gavião Peixoto 

Nayla Perez Todos (estagiária pivô) 

Renato Seabra Motuca 

Thamires Ribeiro Boa Esperança do Sul 

Thayna Maria Lemos Trabiju 

Fonte: Contratos de estágio participantes do projeto 

 

Figura 7 - Equipe de estagiários e diretoria em reunião na sede do SISMAR (foto: Raphael 

Pena) 

 

 

Fonte: [http://www.unesp.br/portal#!/noticia/27557/cidades-terao-blog-de-transparencia-feito-pela-

unesp/]   

 

4. Os produtos da parceria UNESP/GPCGP-SISMAR 

 

Os produtos elaborados pela parceria de estágio buscam, sinteticamente, analisar as 

finanças públicas municipais da base sindical e disponibilizá-las de forma didática e em 

linguagem de fácil compreensão na internet (por meio do painel financeiro municipal - PFM e 
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blog de Transparência Orçamentária Municipal via Internet - TOM Web). Ambas as 

ferramentas (blog TOM Web e PFM, juntas, fornecem ao sindicato informações fundamentais 

acerca da execução financeira e orçamentária municipal (em anexo, há documento elaborado 

pela estagiária-pivô para demonstrar o impacto do reajuste salarial na despesa de pessoal, a 

fim de direcionar o sindicato nas negociações da data-base) que conferem aos argumentos dos 

dirigentes sindicais durante as negociações da data-base um salto no nível da qualidade, o que 

lhes outorga maior legitimidade no momento dos debates frente às prefeituras e, ao mesmo 

tempo, reforça o trabalho da entidade orientado ao princípio da transparência, além de reduzir 

significativamente a assimetria de informação.  

O Painel Financeiro Municipal (PFM)3 é uma pasta de trabalho no software Microsoft 

Excel desenvolvida por pesquisadores do GPCGP sob orientação do Prof. Dr. Valdemir Pires, 

e tem como finalidade analisar o comportamento da receita e da despesa de determinada 

municipalidade, assim como a evolução do Índice Valor Adicionado (IVA) e Índice de 

Participação Municipal (IPM) na arrecadação do ICMS – determinante de uma importante 

receita municipal. Conta também com um deflator, que atualiza os valores nominais e 

transforma-os em reais, alocando-os em planilhas de valores reais – importantes para a análise 

da evolução cronológica das receitas e despesas. Além disso, conta com gráficos que possuem 

o papel de sintetizar os dados que alimentaram as planilhas e descomplicam a tarefa de 

analisar as finanças municipais, vista a capacidade gráfica de visualização que a ferramenta 

oferece. Não são analisadas a totalidade das receitas e despesas dos municípios, mas sim as 

mais representativas dentro da execução financeira e orçamentária na série histórica de 2009 a 

2016 (até o momento de encerramento deste relatório). 

A planilha da receita distingue a arrecadação pela categoria econômica (receitas 

correntes e receitas de capital) e por fontes (receitas próprias e receitas transferidas). 

Classificando-se dentro da categoria de receitas correntes, as receitas próprias contam com 

Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto sobre Transferência de Bens 

Imóveis (ITBI), Taxas e Contribuições, Receitas Patrimoniais, Receitas de Serviços, Outras 

Receitas Próprias (Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, Receitas Agropecuárias, 

Industriais e Outras Receitas Correntes (próprias) e Receita Própria Total.  

 

 

                                                           
3 Foi escolhido, aleatoriamente, como exemplo, para efeitos da explicação que se segue, O PFM da prefeitura de 

Motuca. 
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Figura 8 - Receitas Próprias - PFM de Motuca 

 

  

Já as receitas transferidas contam com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva (IPVA), Fundo de 

Participação Dos Municípios (FPM), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Básica (FUNDEB - estão incluídas  as receitas transferidas pela União, Estado e Municípios) - 

receita vinculada à despesa com educação; Sistema Único de Saúde - UNIÃO (SUS - 

UNIÃO) - receita vinculada à despesa com saúde; Outras Receitas Correntes Transferidas 

(Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR, Imposto sobre Operações Financeiras 

ligadas ao ouro - IOF Ouro, Receitas de Compensações Financeiras, Fundo Nacional de 

Assistência Social - FNAS, LC 87/96, Outras Transferências da União, Receitas do Governo 

Estadual excluindo ICMS e IPVA e outras transferências que não se enquadram nas 

categorias anteriores).  

 

Figura 9 - Receitas Transferidas - PFM de Motuca 
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A planilha de receitas também conta com as receitas de capital: Transferências de 

Convênio da União e do Estado (incluindo as receitas de transferências voluntárias), 

Operações de Crédito, Outras Receitas de Capital (Alienação de Bens, Amortização de 

Empréstimos e Outras Receitas de Capital além destas) e Total das Receitas de Capital. 

 

Figura 10 - Receitas de Capital – PFM de Motuca (com exceção das duas primeiras colunas, os 

campos não preenchidos em Operações de Crédito e Outras Receitas de Capital não foram encontrados 

pelos estagiário) 

 

  

Além disso, existem colunas destinadas às deduções do FUNDEB, Receitas 

Intraorçamentárias e Receita “Total”, que é a soma de todas as receitas apresentadas no 

painel. Os valores referentes às Transferências de Convênio da União e do Estado e as 

Receitas Intraorçamentárias não foram objetos de pesquisa dos estagiários por não serem 

pertinentes neste momento inicial do estágio, havendo informações de maior relevância e que 

por isso necessitam de maior atenção.  
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Figura 11 - Dedução FUNDEB, Receita Intra-Orçamentária e Receita Total – PFM de Motuca 

(a Receita Intra-Orçamentária não foi preenchida por não ser necessária no primeiro momento 

do projeto) 

 

  

Há, ainda, na mesma planilha, uma outra tabela, responsável por comparar as receitas 

de um determinado exercício entre si (receitas próprias, transferidas, de capital, deduções do 

FUNDEB e ajustes e receita total) o que permite avaliar, além da evolução dessas receitas 

dentro da série histórica trabalhada (2009 - 2016), o nível de dependência dos municípios em 

relação a outros entes.  

 

Figura 12 - Comparação por fontes da receita - PFM de Motuca 

 

  

As despesas trabalhadas no PFM obedecem às classificações funcional-programática 

(despesas por função) e por elemento (despesas por elemento). Em despesas por função (cuja 

categoria visa responder à seguinte pergunta: “em qual função do governo (saúde, educação, 

saneamento básico, previdência social, etc) determinada despesa colaborou?”), os dados a 
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serem pesquisados são referentes à Saúde e Educação (despesas de maior volume para os 

municípios), Gestão Urbana e Serviços Públicos (considerando-se Urbanismo, Saneamento, 

Gestão Ambiental, Energia e Transportes), Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico 

e Social (Defesa Nacional, Segurança Pública, Assistência Social, Trabalho, Cultura, Direitos 

da Cidadania, Habitação, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, 

Comércio e Serviços e Desporto e Lazer) e Administração Pública Local (Legislativa, 

Judiciária, Administração, Relações Exteriores, Previdência Social, Comunicações e Encargos 

Especiais).  

  

Figura 13 - Despesas por Função - PFM de Motuca 

 

  

Em despesas por elemento (cuja interpretação visa responder a “com que o dinheiro 

público foi gasto?”) são consideradas as despesas com pessoal (encargos trabalhistas e pessoal 

civil), material de consumo, serviços prestados à pessoa física e à pessoa jurídica, 

investimentos, serviço da dívida (amortização), outras despesas (correntes).  
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Figura 14 - Despesas por Elemento - PFM de Motuca 

 

  

As informações de cada item do PFM são pesquisadas, inicialmente, nos portais da 

transparência das respectivas prefeituras. Quando não encontrados, são enviados ofícios 

elaborados pelos estagiários através do sindicato aos poderes executivos locais solicitando a 

disponibilização do dado ausente no sítio eletrônico. Para que o trabalho não seja 

interrompido, buscam-se as informações em outras bases de dados, de outros entes da 

federação ou plataformas de dados diversas. Por isso, as fontes das informações de um mesmo 

painel pode ser a mais variada possível, vista a incompletude dos portais e a necessidade de 

buscar em outros quando se verifica a ausência do dado no qual se está pesquisando. 

Ademais, as fontes atribuem legitimidade e veracidade às informações fornecidas pelo PFM e, 

tanto na planilha das receitas como das despesas e demais planilhas do painel, as fontes estão 

assinaladas. 

 

Figura 15 - Fontes das Receitas - PFM de Motuca 
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Outros dois itens importantes que compõem o PFM são o Valor Adicionado (VA) e o 

Índice de Participação Municipal (IPM). O Valor Adicionado representa a riqueza 

acrescentada por um município ao final de um exercício. Os estabelecimentos inscritos no 

território municipal fazem, no ano base, declarações acerca do quanto adquiriram e do quanto 

venderam. A soma de todos esses valores corresponde ao valor adicionado total produzido 

pelo município. O Índice de Participação é o índice que calcula a participação do município 

dentro da arrecadação total do ICMS no estado e é composto por alguns outros índices (índice 

percentual fixo, índice percentual de população, da receita tributária própria, da área 

cultivada, inundada e preservada e, por fim, o valor adicionado, que é o componente de mais 

peso dentro do IPM - correspondendo a 76%). Juntos, os índices ajudam a interpretar a 

participação do município na receita repassada a ele do ICMS e a compreender a dinâmica de 

arrecadação do estado e como ela pode afetar a cota-parte dos repasses aos municípios.  

 

Figura 16 - Evolução do Valor Adicionado - PFM de Motuca 
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Figura 17 - Evolução do Índice de Participação - PFM de Motuca  

 

  

Quando se trata de analisar valores financeiros dentro de uma série histórica, é 

primordial que esses valores sejam homogeneizados, equiparados - isso ocorre porque a 

inflação faz com que o R$1,00 de 2015, por exemplo, seja diferente do R$1,00 de 2009 - a 

inflação é a corrosão da moeda, e com o passar do tempo, a moeda sofre alterações e em 

decorrência disso seu poder de compra varia. Realizar uma análise desses valores dentro de 

uma série histórica exige que estes números sejam tratados de igual para igual. Por essa razão, 

o PFM possui um deflator, que, através da inserção dos multiplicadores calculados pelo índice 

IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - FGV), deflaciona as planilhas de 

valores nominais e transmitem esses valores para as planilhas de valores reais. As planilhas 

que passam por esse processo de deflação são: receitas nominais, despesas nominais e valor 

adicionado. Os meses escolhidos para a atualização dos valores foram fevereiro (Araraquara, 

Boa Esperança do Sul, Ribeirão Bonito, Motuca) e junho de 2017 (Santa Lúcia, Gavião 

Peixoto, Nova Europa, Américo Brasiliense e Trabiju), de acordo com as datas de matrícula 

dos estagiários no estágio.  
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Figura 18 – Deflator – PFM de Motuca 

 

 

Figura 19 - Receita Própria Real - PFM de Motuca  

 

 

Outra ferramenta de destaque provida pelo PFM são os gráficos gerados a partir do 

preenchimento total das planilhas da pasta de trabalho. Os gráficos facilitam as análises por 

apontarem objetivamente os altos e baixos da evolução dos itens, além de mostrar também a 

composição destes nos exercícios trabalhados.  
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Figura 20 – Evolução das Receitas Próprias – PFM de Motuca 

 

 

Figura 21 – Evolução das Receitas de Transferência – PFM de Motuca  

 

 

Figura 22 – Evolução da Despesa por Função 
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Como principal fruto almejado das análises financeiras, os reajustes salariais 

conquistados através do embate político entre sindicato e prefeituras não foram concedidos a 

todos os municípios, tendo em  vista as particularidades financeiras e orçamentárias de cada 

um, mas colaborou pra que em alguns destes concedessem reajustes expressivos, como em 

Gavião Peixoto, que cedeu a um reajuste salarial de 10%, tendo sido fundamental, para isso, a 

“descoberta” de que a arrecadação  tributos municipais estavam crescendo devido ao fim de 

isenções concedidas a empresa local.  

 

Quadro 2 – Reajustes salariais dos municípios conquistados na data-base de 2017 

 

Município Reajuste 

Américo Brasiliense 6% 

Araraquara 4,08%4 

Boa Esperança do Sul 0%5 

Gavião Peixoto 10% 

Motuca 0%6 

Nova Europa 4,08% 

Ribeirão Bonito 4,69% 

Santa Lúcia 6% a 36%7 

Trabiju 4,69% 

 

Outro Painel Financeiro Municipal idealizado para integrar o pacote de produtos do 

estágio é o de Curto Prazo (PFM-CP), e está em fase de construção e, por essa razão, ainda 

não foi disponibilizada online nos respectivos blogs TOM Web. Esse painel é menos 

complexo que o anterior, mas possui a mesma capacidade de fornecer informações 

substanciais para as negociações sindicais, vista a capacidade ofertada pelo instrumento para 

realizar-se o monitoramento da gestão das finanças e do orçamento público mês a mês. Foram 

planejados dois painéis: o primeiro, para acompanhar a gestão financeira, e o segundo, para 

acompanhar a gestão orçamentária. 

                                                           
4 O reajuste de Araraquara foi parcelado em duas vezes: em setembro de 2017, os salários seriam reajustados em 

2,08% e em janeiro, em 2%. 
5 Nenhum pedido dos servidores foi atendido em Boa Esperança do Sul. 
6 Em Motuca, foi concedida complementação salarial somente aos servidores com referência salarial fixada em 

valor inferior ao salário mínimo nacional. 
7 Foi concedido reajuste escalonado para corrigir os menores salários em relação ao salário mínimo. 
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A planilha que tem como objetivo observar a gestão financeira do município 

concatena as seguintes variáveis (ainda em elaboração) no período de dezembro do ano 

anterior a dezembro do presente exercício: restos a pagar processados, restos a pagar não 

processados, haveres financeiros, saldo final de restos a pagar, receita, despesa, amortização 

dos restos a pagar, anulação dos restos a pagar, saldo financeiro e saldo financeiro final - as 

quais apresentam consigo memória de cálculo.  

  

Figura 23 – PFM-CP – Gestão Financeira Municipal 

 

  

A outra planilha pertencente ao PFM-CP é a que tem como objetivo monitorar a 

gestão orçamentária. O período abrangido por esta planilha é o do ano civil, coincidindo com 

o exercício financeiro (1 de janeiro a 31 de dezembro); são suas variáveis: receita, despesa 

empenhada, despesa liquidada, despesa paga, despesa empenhada/receita, despesa 

liquidada/receita, despesa paga/receita, despesa liquidada/despesa paga, despesa 

empenhada/despesa paga - todas acompanhadas de memória de cálculo. 
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Figura 24 – PFM-CP – Gestão Orçamentária Municipal 

 

 

Os blogs de Transparência Orçamentária Municipal via Internet conterão as 

informações apreendidas através da construção dos PFM e muitas outras referentes ao 

município. Os blogs TOM Web foram pensados como uma ferramenta que funcionaria como 

banco de dados dos dirigentes sindicais para que estes buscassem as informações pertinentes 

às negociações a qualquer momento e como ferramenta educativa sobre finanças e orçamento, 

para o próprio sindicato, categoria de servidores municipais e população. Concebidos com um 

template o mais limpo possível, o principal desafio da TOM Web para os estagiários é 

traduzir as finanças e o orçamento, explanando sobre a temática com a linguagem mais clara e 

acessível possível, livre de vocabulário jurídico, academicismo e verborragias.  

Como alguns estagiários nunca haviam passado pela experiência de elaborar e 

alimentar um blog, foi necessária a criação de tutoriais (muito simplificados e focados na 

visualização dos passos com imagens retiradas da plataforma – em anexo deste relatório) para 

a elaboração dos diários municipais online, que foram montados na plataforma gratuita 

Wordpress. Os tutoriais foram criados pela estagiária-pivô e apresentados aos estagiários logo 

após o término do preenchimento dos PFM.  

 

Todos os TOM Web criados no estágio da UNESP em parceria com o 

SISMAR terão a mesma estrutura e o mesmo template. Esse padrão é 

necessário para garantir a uniformidade do produto do estágio e também para 

que seja consolidada uma identidade dos TOM Webs dessa parceria. O 

template escolhido na plataforma do Wordpress foi o GATEWAY, 

justamente por ser mais “limpo e minimalista”, o que torna a navegação mais 
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fácil – lembrando sempre que os internautas que acessarão o blog muitas 

vezes poderão ser cidadãos com pouco conhecimento acerca do assunto das 

finanças públicas e também com pouco domínio sobre a navegação na 

internet. O template foi escolhido justamente pelo minimalismo, por tornar a 

navegação menos poluída, mais fluída e objetiva. (Excerto retirado de um 

dos tutoriais elaborados pela estagiária pivô – em anexo). 

 

A elaboração da estrutura dos blogs TOM Web foi discutida pelo Prof. Dr. Valdemir 

Pires e pela estagiária-pivô, o primeiro, por ter concebido a ideia da ferramenta e a segunda, 

por ter elaborado como trabalho final na disciplina de Administração Financeira e 

Orçamentária Pública um blog independente e por ser quem coordenaria o processo de criação 

dos blogs na equipe de estagiários. Blogs são ferramentas muito úteis para a disseminação do 

conhecimento e, conforme as formas de uso dessas ferramentas se alteram são necessárias 

mudanças, para acompanhar o fluxo de demandas exigidas por aqueles que acessam esse tipo 

de plataforma online. De início, foram listados itens básicos que seriam os núcleos das 

informações disponibilizadas no blog (menus), e, posteriormente, foram discutidos itens que 

trariam informações pormenorizadas referentes a esses núcleos (submenus). 
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Figura 25 – Esboço dos menus – processo de criação dos blogs da parceria Unesp – SISMAR 

 

 

Os menus e submenus dos blogs, por padrão, são: 

• O que é TOM Web? 

• Município 

- Cidade 

- Prefeitura 

          - Estrutura Administrativa 

          - Lei Orgânica Municipal 

          - Acesso à Informação  

     - Câmara Municipal 

• Negociações Sindicais 
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- Pautas e Respostas 

• Finanças Públicas  

- Planejamento Orçamentário 

          - Plano Plurianual (PPA) 

          - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

          - Lei Orçamentária Anual (LOA) 

     - Painel Financeiro Municipal 

     - Execução a Curto Prazo 

     - Compras Públicas 

     - Execução Orçamentária 

• Políticas Públicas 

• Recursos de Apoio 

• Equipe 

Pela razão de alguns estagiários terem se matriculado posteriormente, alguns blogs 

ainda não estão online, mas sim passando pelo processo de formulação. Os TOM Webs que já 

estão em funcionamento são dos municípios de: Araraquara, Ribeirão Bonito, Boa Esperança 

do Sul, Américo Brasiliense, Motuca e Santa Lúcia.  

 

Figura 26 – Aparência do TOM Web de Araraquara 

 

Fonte: [https://tomwebsismarararaquara.wordpress.com/oqueetomweb/] 
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Figura 27 – Aparência do TOM Web de Américo Brasiliense  

 

Fonte: [https://tomwebamericobrasiliense.wordpress.com/] 

 

Figura 28 – Aparência do TOM Web de Boa Esperança do Sul 

 

 Fonte: [https://tomwebamericobrasiliense.wordpress.com/] 

 

Nos conteúdos dos TOM Webs, coaduna-se a preocupação de informar o cidadão e o 

sindicato sobre as finanças e orçamento o esforço de explicar o funcionamento da Câmara 

Municipal, indicar os links dos sites das prefeituras onde é possível obter acesso à informação 

e também como funcionam os instrumentos de planejamento orçamentário, como o Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), 

além de indicar recursos de apoio (glossários, sites específicos, vídeos e cartilhas) onde o 
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navegante poderá tirar suas dúvidas caso não encontre esclarecimentos na TOM Web, 

consultar as pautas da data-base do município, entre outros recursos, o que constitui o blog 

uma ferramenta ampla de capilarização do conhecimento acerca da Administração Pública. 

 

Figura 29 – TOM Web de Américo Brasiliense – Funcionamento da Câmara Municipal 

 

Fonte: [https://tomwebamericobrasiliense.wordpress.com/camara-municipal/] 

 

Figura 30 – TOM Web de Araraquara - Solicitação de Acesso à Informação  

 

 Fonte: [https://tomwebsismarararaquara.wordpress.com/acesso-a-informacao/] 
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Figura 31 – TOM Web de Motuca – O que é Plano Plurianual (PPA)? 

 

Fonte: [https://tomwebmotuca.wordpress.com/plano-plurianual/] 

 

Figura 32 – TOM Web de Boa Esperança do Sul – Recursos de Apoio  

 

Fonte: [https://tomwebboaesperancadosulblog.wordpress.com/recursos-de-apoio/] 
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Figura 33 - TOM Web de Araraquara - Pautas e Respostas das Negociações Sindicais 

 

 Fonte: [https://tomwebsismarararaquara.wordpress.com/pautas-e-respostas/] 

 

A consulta dos blogs pode ser feita acessando-se a página de transparência do site do 

SISMAR através do link http://www.sismar.org/transparencia.  

 

Figura 34 – Site do SISMAR – Transparência Orçamentária Municipal (TOM Web) 

 

Fonte: [http://www.sismar.org/transparencia] 

http://www.sismar.org/transparencia
http://www.sismar.org/transparencia
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Os estudantes matriculados no estágio obrigatório do curso de Administração Pública, 

ao final do cumprimento da carga horária mínima exigida através da parceria de estágio no 

SISMAR, terão como produtos o Painel Financeiro Municipal e o blog TOM Web do 

município a ele atribuído, e, com isso, possuirão informações sobre a transparência do portal 

pesquisado, se o município cumpre ou não as leis que versam sobre o assunto, qual o 

desempenho das finanças do município dentro da série histórica trabalhada. Todas as 

informações, quando esmiuçadas no relatório de estágio do aluno a ser produzido para a 

conclusão das atividades práticas, ilustrarão um estudo de caso com as especificidades 

identificadas no estudo das finanças da respectiva municipalidade. Assim, os relatórios se 

tornam documentos úteis também para o sindicato por conter as análises dos municípios na 

série histórica trabalhada e comporá, portanto, o banco de dados da base sindical.  

Já o relatório do projeto de estágio, que sistematiza o produto do projeto de extensão 

informal firmado através da parceria é também o relatório de conclusão da graduação da 

estagiária-pivô; e aponta para a possibilidade de replicar este tipo de experiência com outras 

organizações da sociedade civil e também instituições públicas, de modo que o problema com 

estágios pouco qualificados do curso de Administração Pública seja solucionado 

gradualmente.  

  

5. Impactos do projeto 

 

A pactuação da parceria entre SISMAR e UNESP chamou atenção da mídia local e 

também das prefeituras da base sindical. Diversas notícias foram publicadas no período e em 

diversos portais. 

  

Figura 35 – Portal da UNESP – Primeira Notícia 

 

Fonte: [http://www.unesp.br/portal#!/noticia/25844/falta-transparencia-nas-contas-publicas/] 
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Figura 36 – Portal da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara 

 

 Fonte: [http://www.fclar.unesp.br/#!/noticia/546/fclar-firma-convenio-para-analisar-financas-

de-cidades-da-regiao/] 

 

Figura 37 – Portal da UNESP – Segunda Notícia 

 

Fonte:[http://www.unesp.br/portal#!/noticia/27557/cidades-terao-blog-de-transparencia-feito-pela-

unesp/] 

 

Figura 38 – Jornal O Imparcial  

 

Fonte: [http://www.jornaloimparcial.com.br/2016/noticias/sismar-e-unesp-firmam-parceria-para- 

analisar-financas-de-9-prefeituras] 
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Figura 39 – Portal A Cidade On  

 

Fonte:[https://www.acidadeon.com/araraquara/politica/NOT,3,7,1221651,Forcatarefa+analisara+finan

cas+da+Prefeitura+de+Araraquara+e+8+cidades.aspx] 

 

Figura 40 – Jornal Primeira Página 

 

Fonte:[https://www.jornalpp.com.br/cidade-sitemap/item/119107-falta-transparencia-nas-

contaspublicas-da-regiao-de-araraquara-diz-unesp] 

 

Figura 41 – Portal do SISMAR  

 

 Fonte:[https://www.sismar.org/notcias-2/j3psa2r421/Cidades-atendidas-pelo-SISMAR-ter%C3%A3o-

blog-de-transpar%C3%AAncia-feito-pela-Unesp] 
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O trabalho realizado pela equipe da parceria trouxe bons resultados: dirigentes 

sindicais passaram a ter conhecimento sobre as finanças e o orçamento das prefeituras da base 

sindical, a parceria foi estratégica para lograr argumentos qualificados nas negociações com 

as prefeituras, a elaboração dos blogs TOM Webs reforçou o trabalho do sindicato orientado à 

transparência das contas públicas - e o que se percebe, após o apanhado de bons resultados, é 

que o estágio conseguiu reduzir a assimetria de informação que tanto afetava e prejudicava a 

entidade no trato com os poderes executivos locais, fortalecendo, assim, a densificação do 

republicanismo nas relações.  

Contudo, houveram âmbitos do estágio em que, mesmo sendo realizado um árduo 

trabalho, não foi possível ir mais adiante: a falta de transparência das prefeituras continua a 

existir, e, mesmo com a pressão do sindicato exercida através da realização da parceria, as 

prefeituras continuam atrasando a publicação de relatórios e demonstrativos, algumas 

publicações seguem permeadas de lacunas (documentos sem seus respectivos anexos, na 

íntegra), e o sindicato segue sem respostas aos ofícios de acesso à informação que foram 

enviados ao longo do ano (com exceção dos municípios de Motuca e Américo Brasiliense, 

como já exposto), infringindo, dessa forma, a Lei de Acesso à Informação no que tange os 

prazos impostos para respostas às solicitações: 

 

Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por 

qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 

requerente e a especificação da informação requerida.  

[...] 

§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no 

caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não 

superior a 20 (vinte) dias:  

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 

reprodução ou obter a certidão;  

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do 

acesso pretendido; ou  

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu 

conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o 

requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da 

remessa de seu pedido de informação.  
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§ 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 

mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. 

 

Algumas questões, como a comunicação às vezes falha entre os dirigentes da atual 

diretoria eleita (devido, provavelmente à sobrecarga de trabalho), ausência de comunicação 

tempestiva dos compromissos agendados, má distribuição nas responsabilidades dos diretores 

e informações desencontradas prejudicaram, de certa forma, a participação dos estudantes em 

compromissos com as prefeituras (muitos estagiários deixaram de participar de mesas de 

negociação e negociações na GRT devido à falta de comunicação dos compromissos pela 

diretoria, o que pode ser explicado pela atividade ser vista como simples rotina da data-base). 

Assim, melhorias na organização e comunicação no que diz respeito aos afazeres da diretoria 

proporcionaria maior integração do corpo estudantil nas atividades. É algo que deve acontecer 

na medida em que a novidade dos produtos gerados se incorpore ao quotidiano dos líderes 

sindicais.  

Desde o início das atividades da parceria, toda a diretoria do sindicato mostrou-se 

extremamente empolgada e receptiva com todos os estudantes do curso de Administração 

Pública. Todos os diretores sempre foram muito acessíveis ao diálogo e, na mesma proporção, 

deram total liberdade ao corpo de estagiários para trabalhar da forma que fosse mais 

conveniente e também com total poder de decisão sobre todas as incumbências do estágio. 

Além disso, a dupla coordenação (realizada pelo prof. Valdemir Pires enquanto orientador e 

Marcelo Roldan enquanto supervisor no sindicato) ofereceu maior segurança aos estudos e 

pesquisas por sempre orientarem e esclarecerem dúvidas quando solicitado, e, através da 

coordenação “de base” dos estagiários, realizada pela estagiária-pivô que possui o papel de 

articular o diálogo entre os grupos de atores envolvidos, o trabalho fluiu sem interrupções por 

ausência de diálogo ou falhas na comunicação. Além disso, em momento algum houve 

confusão quanto ao papel a ser exercido pelos estagiários, pesquisadores de finanças e 

orçamento, não lhes sendo solicitada nenhuma atividade que não contribuísse para sua 

formação e fugisse do escopo da parceria (ninguém foi solicitado a “ficar carimbando”, como 

é comum se falar entre estagiários). Muito pelo contrário: foram trazidos desafios ao corpo de 

estudantes, como participar de mesas de negociação nas prefeituras (tendo a estagiária-pivô 

participado de diversas e a estagiária Leticia Fontana participado em uma mesa no município 

que lhe foi atribuído, Nova Europa), participar de negociações na GRT (somente a estagiária-

pivô participou desses compromissos, tendo se envolvido nas discussões, como constam nas 

atas em anexo) e em assembleias de funcionários, muitas vezes lhes sendo solicitado dar 
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esclarecimentos à categoria acerca das finanças municipais (como exemplo, a estagiária-pivô 

e o estagiário Cléder Santa-Fé – em anexo, há, como exemplo, um material informativo que 

foi distribuído aos servidores durante assembleia ocorrida no município de Gavião Peixoto, 

elaborado pela estagiária-pivô, que realizou esclarecimentos acerca da situação das finanças 

do município). 

  

Figura 42 - Assembleia de servidores em Gavião Peixoto em 08/02/2017 - Estagiária-pivô 

dando esclarecimentos acerca das finanças do município (foto - Raphael Pena) 

 

  

Para um curso que possui um sério déficit de oportunidades de estágio qualificadas8 e 

que realmente insiram os estudantes em sua área de atuação com práticas formativas, a 

parceria de estágio firmada é um perfeito exemplo de como contribuir com a formação dos 

graduandos em Administração Pública e, portanto, um modelo a ser replicado em outras 

instituições e organizações, tanto pelas oportunidades de estágios que realmente contribuirão 

aos estudantes, quanto pelo leque de possibilidades que o modelo abre, cumprindo, assim, o 

objetivo geral do Estágio Curricular Supervisionado (2012): 

 

Art.2º - O objetivo geral do Estágio Curricular Supervisionado é 

complementar a formação obtida pelos estudantes nas demais atividades do 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração Pública - 

Bacharelado, por meio de vivências práticas a serem refletidas a partir dos 

                                                           
8 A respeito ver o esclarecedor estudo de Ramalheiro, 2016. 
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conhecimentos teóricos previamente adquiridos em disciplinas e atividades 

complementares, visando os seguintes objetivos específicos: 

I - Aprofundamento dos conhecimentos teóricos à luz de experiências 

concretas de atuação, propiciando oportunidades de articulação entre os 

conceitos e técnicas estudados e a prática administrativa desenvolvida nas 

organizações; 

II - Aquisição de uma visão global das organizações e da interação entre 

elas, os governos, a sociedade e o mercado; 

III - Desenvolvimento da capacidade de entendimento de temas relevantes e 

problemas concretos enfrentados pelas organizações e pela sociedade, por 

meio da aplicação de métodos de observação e reflexão consagrados pelo 

conhecimento científico; 

IV - Desenvolvimento de habilidades de convivência cooperativa em 

ambientes competitivos, conflitivos e regulamentados, em busca do 

cumprimento de missões e atingimento de metas e objetivos. 

Parágrafo Único - O Estágio Curricular Supervisionado deve propiciar 

oportunidade de enriquecimento da trajetória formativa discente, por meio 

da reflexão sistemática em torno de vivências práticas, em ambiente 

institucional, orientadas por um Projeto de Estágio que contemple uma 

opção temática, uma problematização, uma escolha analítica/metodológica e 

referências bibliográficas, à luz do aprendizado adquirido em disciplinas e 

atividades complementares do curso. 

 

Logo, mesmo tendo havido alguns problemas durante o curso das tarefas e se tratando 

de um projeto pioneiro de estágio no curso de Administração Pública da FCL/Ar, que só 

contou com uma turma de estagiários até o momento, a experiência superou as expectativas 

de todos os envolvidos.  

O estágio colaborou vastamente para a formação dos estagiários, pois, ao acumularem 

conhecimento acerca de análises financeiras e orçamentárias, puderam disseminar todo o 

aprendizado em atividades acadêmicas dentro e fora da sala de aula, sendo devidamente 

certificados pelas participações, o que agrega significativamente ao currículo e trajetória 

acadêmica em construção.  

A primeira atividade resultante deste acúmulo foi a participação da estagiária-pivô 

juntamente com o prof. orientador Valdemir Pires na apresentação de um painel sobre 

transparência e controle social ocorrido no XVI Encontro Nacional dos Estudantes dos Cursos 
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do Campo de Públicas (ENECAP), em setembro de 2017, na cidade de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul.  

 

Figura 43 - XVI Encontro Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas 

(ENECAP) - Painel sobre transparência e controle social (foto: Valdemir Pires) 

 

  

Posteriormente, os estagiários Cléder Santa-Fé, Thamiris Ribeiro e Nayla Perez 

submeteram resumos (em anexo) e apresentaram os resultados do projeto no XXIX Congresso 

de Iniciação Científica da Unesp (setembro de 2017). 

 

Figura 44 - XXIX CIC Unesp - Cléder Santa-Fé (foto: Nayla Perez) 
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Figura 45 - XXIX CIC Unesp - Thamiris Ribeiro (foto: Nayla Perez) 

 

  

Outra atividade que contou com a participação de todo o corpo de estagiários da 

parceria foi uma Oficina de Análises das Finanças Públicas Municipais ministrada na 

disciplina de Administração Financeira e Orçamentária Pública (AFOP), a convite do prof. 

Valdemir Pires. A atividade abrangeu quatro aulas das turmas do período diurno e noturno, 

das quais a primeira foi uma aula ministrada pela estagiária-pivô, que tratou sobre 

transparência, LRF, LAI e lei 131/09. As turmas conceberam análises das finanças municipais 

a partir dos PFM produzidos pelos estagiários - tendo estes participado como monitores dos 
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grupos, auxiliando-os na compreensão do PFM e na abordagem a ser utilizada para redigir as 

análises (em anexo – instruções para a elaboração das análises aplicadas à oficina). 

  

Figura 46 - Estagiária-pivô ministrando a aula introdutória da Oficina de Análises das 

Finanças Municipais (foto: Rebeca de Prince) 

 

 

Figura 47 - Estudantes da disciplina de AFOP participando da Oficina ministrada em sala 

(foto: Valdemir Pires) 
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O projeto de extensão também marcou presença na XXI Semana Acadêmica de 

Administração Pública (SEMAP), ocorrida em outubro de 2017. O evento contou com uma 

abertura realizada pelo prof. orientador Valdemir Pires, o supervisor de estágio Marcelo 

Roldan e a estagiária-pivô Nayla Perez. Todos os estagiários apresentaram os PFM dos 

respectivos municípios a eles atribuídos e as análises resultantes do trabalho de pesquisa de 

cada um. Ao final, foi realizada uma breve explanação de cada município pelo Diretor 

Marcelo Roldan, seguida de debate.  

  

Figura 48 – Equipe de estagiários na XXI SEMAP (foto: Caroline Albuquerque) 

 

 

Figura 49 - XXI SEMAP - Supervisor Marcelo Roldan, estagiária-pivô Nayla Perez e prof. 

orientador Valdemir Pires (foto: Caroline Albuquerque) 
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A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município de Araraquara para o 

exercício de 2018 também foi foco de estudos e apontamentos. Diversos erros técnicos foram 

verificados na redação da Lei que ampara a formulação da Lei Orçamentária Anual (LOA), 

deixando diversas lacunas acerca de itens de grande relevância, como a abertura de créditos 

adicionais. Foram redigidos ofícios de denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (TCE) sediado em Araraquara e também para a Câmara Municipal -  a denúncia da má 

redação da referida lei foi apresentada pela estagiária-pivô, Nayla Perez, e pelo diretor 

Marcelo Roldan, na tribuna popular da Câmara, durante a 41ª  Sessão Ordinária de 2017. 

 

Figura 50 – Matéria da denúncia realizada pelo SISMAR acerca da LDO 

 

Fonte:[http://www.camara-arq.sp.gov.br/site/index.php/creditos-complementares-e-reserva-de-

contingencia-preocupam-sismar/] 

 

Boas iniciativas rendem frutos capazes de alterar realidades para melhor. Enquanto 

estagiária-pivô, pude acompanhar o processo de aprendizado de cada estagiário que tive o 

dever (prazeroso e recompensador) de orientar. Ver um indivíduo se desenvolver e se 

transformar pelo conhecimento e, ao final, se reconhecer no trabalho produzido e perceber 

que enquanto parte, foi fundamental para que o todo não fosse algo defasado, é de uma 

satisfação que me faz ver sentido no trabalho que exerci. Poder colaborar com os dirigentes 

sindicais na luta pela melhoria das condições de trabalho da categoria de servidores, pelo 

reconhecimento destes e por fiscalizar os atos da administração pública em busca de governos 

que trabalhem efetivamente em prol da res pública me traz a certeza de que minha graduação 

não foi vazia e que devo me apropriar de toda a bagagem adquirida para ser sujeito atuante na 

consolidação da democracia em seu significado mais completo. Posso afirmar que este 

sentimento é compartilhado pela equipe de estagiários, que escreveram relatos de suas 

experiências particulares no projeto e que encontram-se em anexo a este relatório.  
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Considerações finais e recomendações 

 

A redução da assimetria de informação é condição necessária para uma atuação mais 

democrática, transparente e republicana da administração pública. Quando, por si só, o 

desenvolvimento de seus papéis não trabalha preconizado por princípios de transparência, 

outras instituições e organizações propõe-se a trabalhar para tal fim, exercendo então 

fiscalização e incentivando participação cidadã e controle social.  

A parceria de estágio realizada entre SISMAR e Unesp aponta o quão importante é o 

envolvimento de organizações da sociedade civil em matérias da administração pública, 

principalmente no que diz respeito às finanças públicas e ao orçamento, pois, através da busca 

do objetivo de maior simetria informacional entre poderes executivos locais e sindicato, 

conquistam-se mais benefícios para a categoria de servidores públicos municipais e para a 

sociedade como um todo, e reforça o quão necessário e urgente se faz a transparência 

governamental para uma aproximação efetiva da sociedade para com a administração pública 

e estabelecimento de laços de confiabilidade, para que então haja redução de práticas 

clientelistas e corruptas no seio dos governos.  

Durante o exercício de 2017, o grupo de estagiários da parceria realizou diversas 

pesquisas sobre os dados financeiros e orçamentários das nove prefeituras da base sindical do 

SISMAR em seus respectivos portais da transparência, e, quando as informações não eram 

encontradas, os estagiários solicitavam, através do sindicato, por meio de ofício (respaldado 

pela Lei de Acesso à Informação) às prefeituras a disponibilização dos respectivos dados. 

Para dar continuidade às pesquisas, as buscam eram efetuadas em outros portais (Tribunais de 

Contas da União e do Estado – TCE e TCU; Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 

Setor Público Brasileiro – SICONFI) enquanto não obtínhamos respostas aos ofícios 

encaminhados. De todas as solicitações enviadas, apenas dois municípios responderam: 

Américo Brasiliense e Motuca. Ademais, através das pesquisas foi verificado que todos os 

portais e atos em relação às respostas dos ofícios de todos os municípios infringem, em 

alguma medida, as leis 101/00, 131/09 e 12.527/11. Todas as constatações apreendidas das 

pesquisas serviriam de informativos municipais para os dirigentes sindicais e também se 

configuraram como conteúdo que seria destinado aos blogs de Transparência Orçamentária 

Municipal via Internet – TOM Web – que também seriam criados pelos estudantes, e seriam 

uma espécie de banco de dados dos dados financeiros e orçamentários dos municípios para o 

sindicato, além de ferramenta didática e educativa para a categoria de servidores públicos 
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municipais e qualquer indivíduo que pudesse vir a ter interesse na matéria de finanças 

públicas e conhecer um pouco mais da conjuntura de cada município. 

O suporte oferecido ao sindicato pelo produto resultante das análises financeiras 

conferiu maior legitimidade e qualificação na atuação da entidade durante a data-base de 

2017, pois, diferentemente do que ocorria antes da instituição da parceria, os dirigentes 

sindicais estavam cientes das condições financeiras das prefeituras e se estas se enquadravam 

dentro dos limites quando à despesa com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o que, claramente, é um benefício proporcionado pela redução de assimetria de 

informação. Anteriormente, era comum que prefeitos, secretários e servidores comissionados 

se favorecessem da alta assimetria de informação em relação ao sindicato para gerar 

convencimento e ganhar as negociações da data-base, forçando o sindicato a ceder aos 

argumentos altamente técnicos e que, por falta de transparência e de conhecimento técnico ou 

profissional especializado que pudesse interpretá-los, não podiam ser combatidos com clareza 

e razoabilidade, colocando o sindicato em uma posição desfavorecida. Assim sendo, em quase 

todas as municipalidades foram conquistados reajustes salariais, sendo o mais expressivo do 

município de Gavião Peixoto – 10%.  

 Além da realização das incumbências do estágio obrigatório, os estagiários também 

participaram de atividades acadêmicas: a estagiária-pivô, teve a oportunidade de, juntamente 

com o Prof. Dr. Valdemir Pires, apresentar um painel sobre Transparência e Controle Social 

no XVI ENECAP, realizado em Porto Alegre – RS, em setembro. No XXIX CIC Unesp, os 

estagiários Cléder Santa-Fé, Thamiris Ribeiro e Nayla Perez submeteram e apresentaram 

resumos científicos do projeto; todos os estagiários atuaram como monitores em uma oficina 

de análises das finanças públicas municipais ministradas para as turmas da disciplina de 

Administração Financeira e Orçamentária Pública e, posteriormente, apresentaram os 

resultados e constatações do estudo de caso realizado na XXI SEMAP, para a diretoria do 

SISMAR e discentes do curso que participaram da semana acadêmica.  

A parceria, sem dúvida, é um modelo de estágio a ser reproduzido para atenuar 

significativamente a escassez de estágios qualificados para os discentes do curso de 

Administração Pública da FCL/Ar, por envolver os estudantes diretamente com a sua área de 

formação, através da concretização de práticas formativas e pela possibilidade de aprenderem 

com atividades técnicas em contato direto com a política, o que confere uma formação com 

um recorte tecnopolítico e, logo, estudantes mais qualificados para atuar na Administração 

Pública. Ademais, o controle social e fortalecimento da entidade representativa da categoria 
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de servidores públicos municipais gerado é indiscutível, visto que foi proporcionada maior 

apropriação de conhecimento aos dirigentes sindicais e condições de negociarem par a par 

com as prefeituras, trazendo benefícios e melhorias nas condições de trabalho dos servidores, 

fato que corrobora a necessidade de mais diálogo da academia com organizações da sociedade 

civil, demonstrando que o conhecimento acadêmico, se aplicado fora das paredes da 

universidade, pode favorecer o crescimento de todos.  
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Anexo 1: Ofícios enviados ao município de Américo Brasiliense 

 
S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 249/2017 
 

                                                                       Araraquara, 29 de março de 

2017 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Sr. Presidente Divaldo de Camargo Pereira 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização dos seguintes 

demonstrativos contábeis e relatórios da prefeitura deste município em meios de 

comunicação viabilizados pela tecnologia da informação (como site do município, 

portal da transparência, etc): 

 

- Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) referentes aos 

exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 com todos os 

seus anexos (balanço orçamentário, demonstrativo da execução das despesas 

por função/subfunção, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo 

do resultado nominal, demonstrativo do resultado primário, restos a pagar, entre 

quaisquer demonstrativos contábeis que acusem as movimentações financeiras 

ocorridas nos exercícios); 

- Data e o valor total do depósito das verbas referentes à repatriação realizado 

após emissão de ordem bancária pelo Tesouro Nacional e balanços que indiquem, 

especificadamente, o recolhimento desta receita caso tenha havido ingresso 

desta; 

- Datas de processamento, além de todas e quaisquer informações que tratem 

de compensações tributárias que tenham ocorrido no município; 

- Lei Orçamentária Anual referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 e 2016. 

- Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2016. 

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
mailto:sismarv@uol.com.br
https://sapl.camaraamericobrasiliense.sp.gov.br/consultas/parlamentar/parlamentar_mostrar_proc?cod_parlamentar=50
http://www.americobrasiliense.sp.gov.br/contaspublicas/rgf3quadrimestre2014.pdf
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Caso quaisquer destes documentos já estejam 

disponibilizados, por gentileza indicar o caminho destes no Portal da 

Transparência do município em resposta a este ofício. 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 

e Lei 9755/98 no que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa 

de tornar os portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da 

monografia “Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no 

contexto do revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível 

no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-

sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

  Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Prefeitura Municipal. 

 

 

 

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

 

 

Atenciosamente: 

 

 

  MARCELO ROLDAN        MARCELINO SPOLIAR    NAYLA K. D. P. BRÁSSICA              

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 248/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 29 de março de 

2017 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Sr. Prefeito Dirceu Brás Pano 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização dos seguintes 

demonstrativos contábeis e relatórios da prefeitura deste município em meios de 

comunicação viabilizados pela tecnologia da informação (como site do município, 

portal da transparência, etc): 

 

- Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) referentes aos 

exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 com todos os 

seus anexos (balanço orçamentário, demonstrativo da execução das despesas 

por função/subfunção, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo 

do resultado nominal, demonstrativo do resultado primário, restos a pagar, e 

quaisquer demonstrativos contábeis que acusem as movimentações financeiras 

ocorridas nos exercícios); 

- Data e o valor total do depósito das verbas referentes à repatriação realizado 

após emissão de ordem bancária pelo Tesouro Nacional e balanços que indiquem, 

especificadamente, o recolhimento desta receita caso tenha havido ingresso 

desta; 

- Datas de processamento, além de todas e quaisquer informações que tratem 

de compensações tributárias que tenham ocorrido no município; 

- Lei Orçamentária Anual referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 e 2016. 

- Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2016. 

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
mailto:sismarv@uol.com.br
http://www.americobrasiliense.sp.gov.br/contaspublicas/rgf3quadrimestre2014.pdf
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Caso quaisquer destes documentos já estejam 

disponibilizados, por gentileza indicar o caminho destes no Portal da 

Transparência do município em resposta a este ofício. 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 

e Lei 9755/98 no que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa 

de tornar os portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da 

monografia “Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no 

contexto do revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível 

no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-

sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

 Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Câmara Municipal. 

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

 

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

 

 MARCELO ROLDAN        MARCELINO SPOLIAR     NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR    DIRETOR – SISMAR      ESTAGIÁRIA – SISMAR  

http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf


78 
 

Anexo 2: Ofícios enviados ao município de Araraquara 

 
S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 424/2017 
 

 

                                                                        Araraquara, 28 de junho de 
2017 

 

Á PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA COM CÓPIA PARA A 

CÂMARA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 

 

Senhor Prefeito Edson Antônio da Silva 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste, solicitar informações, e posterior 

disponibilização, dos seguintes demonstrativos contábeis e relatórios em meios 

de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, de acordo com a 

legislação de acesso à informação em vigor, com os dados hospedados em sites 

do município, portal da transparência, etc. 

- Relatórios pormenorizados, referentes aos exercícios de 2009 a 2016, das 

despesas realizadas com as receitas constitucionais referentes à Cota-Parte do 

FUNDEB, destacando os valores nominais, assim como os percentuais das 

despesas realizadas através dessa fonte de receita, com ênfase na remuneração 

dos profissionais da educação, ações de manutenção e desenvolvimento do 

ensino, englobando despesas relacionadas à aquisição, manutenção e 

funcionamento das instalações e equipamentos necessários ao ensino, material 

didático, prestação de serviços com terceiros (Pessoas Físicas e Jurídicas); 

- Relatórios, referentes ao exercício de 2017, das despesas realizadas, até a 

presente data, com as receitas constitucionais referentes à Cota-Parte do 

FUNDEB, devendo estar consignados os valores totais mensais despendidos com 

a remuneração dos profissionais da educação, manutenção e desenvolvimento do 

ensino e prestação de serviços com terceiros (Pessoas Físicas e Jurídicas). 
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 121, § 1º 

e 2º, a União é responsável pela organização do sistema federal de ensino, com 

função redistributiva e supletiva e a Emenda Constitucional nº. 53/2006 

regulamenta, ao poder público local (estadual e/ou municipal), o mínimo de 60% 

da Receita do FUNDEB, para o pagamento dos profissionais do magistério da 

educação básica em efetivo exercício. 

 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

Federal nº. 12.527/2011, e que todas as solicitações aqui realizadas estão 

amparadas por esta mesma legislação, assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 

Federal nº. 4.320/1964, Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) e Lei Federal nº. 9755/1998 (Lei de Divulgação dos Dados Orçamentários 

por meio eletrônico), no que tange os relatórios acima citados. Salientamos que, 

até o momento, outros ofícios questionando alguns valores nominais e 

solicitando disponibilização de relatórios contábeis foram protocolados pelo 

SISMAR, porém, até a presente data, não obtivemos nenhuma resposta formal.  

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

 

 

AGNALDO ANDRADE 

DIRETOR – SISMAR 

NAYLA K. D. P. BRÁSSICA 

ESTAGIÁRIA – SISMAR 

 CLÉDER A. SANTA-FÉ 

ESTAGIÁRIO - SISMAR 
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 443/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 5 de julho de 2017 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

Sr. Prefeito Edson Antonio Edinho da Silva 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste apontar inconsistências técnicas graves 

encontradas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 do município de 

Araraquara, as quais: 

• Art. 5º: aponta que as metas e prioridades estão expressas no Plano 

Plurianual, porém, não são discorridas nesta lei; 

 

• Art. 6º, parágrafo único: os referidos demonstrativos são os de 

Metas Anuais e Metas Fiscais. Caso ocorram mudanças no cenário 

macro-econômico no país, os valores das metas não devem ser 

alterados, muito pelo contrário – a meta é fixada para orientar a 

execução orçamentária. Neste caso, o que deve ser realizado é uma 

limitação dos empenhos. Outro ponto a ser observado é que, neste 

parágrafo único, a Câmara abre mão sobre legislar no concernente 

às metas, visto que estas poderão ser alteradas diretamente através 

de Decreto do Poder Executivo; 

 

• Art. 23º, §2º: caso seja determinada a limitação do empenho e da 

movimentação financeira, os Chefes dos Poderes Executivo e 

Legislativo ficam incumbidos de estabelecer critérios que produzam 

menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente 

a educação, saúde e assistência social – por se tratar de uma lei que 

estabelece diretrizes orçamentárias, tais critérios supracitados 
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deveriam ter sido estabelecidos de forma a constarem no texto da 

lei, e não para serem decididos no momento em que deverá ocorrer 

a tomada de decisão; 

 

• Art. 26º, inciso IV: autoriza a abertura de crédito suplementar com 

o argumento do excesso de arrecadação, quando o excesso de 

arrecadação na verdade é fonte financeira que justifica e sustenta a 

abertura do crédito suplementar; 

 

• Art. 26º, inciso VI: aqui, cabe uma observação. Transpor, remanejar 

ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de 

programação sem prévia autorização legislativa é vedado pelo artigo 

167 da Constituição Federal de 1988, inciso VI. Porém, visto que a 

lei já foi promulgada (e, portanto, aprovada pela Câmara Municipal), 

a autorização legislativa já foi dada; além disso, entende-se, pela 

redação do inciso, que transpor, remanejar ou transferir recursos 

tiveram uma denotação semelhante senão idêntica, quando na 

verdade, tratam-se de três conceitos diferentes; 

 

• Art. 26º, inciso VII: mesma ocorrência do art. 26º, inciso IV, porém, 

sustentando-se na Reserva de Contingência;  

 

• Art. 26º, §1º: é inconsistente tecnicamente, pois está utilizando a 

sustentação financeira para abertura do crédito como forma de 

ampliar a margem de manobra para alterar o orçamento. Dessa 

forma, extrapola-se os 25% estabelecidos no inciso III do art. 26º, 

pois, aos 25% somam-se, de acordo com a redação, também o 

excesso de arrecadação e a Reserva de Contingência. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

Atenciosamente: 

 

 

 

  MARCELO ROLDAN              NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                       

DIRETOR – SISMAR            ESTAGIÁRIA – SISMAR 
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 S I S M A R 
Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 

R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 
Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 
OFÍCIO SISMAR nº: 619/2017 

                                                                      Araraquara, 10 de novembro de 2017 
 

AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, SR. DONIZETE SIMIONI 

 

Prezado Senhor, 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARAQUARA 

E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final subscrevem, veem por 

meio deste solicitar informações e cópias documentais referentes a: 

 

- Pagamento das Guias da Previdência Social, por parte do empregador, referente ao biênio 

2016-2017; 

- Pagamento de multas após REFIS/INSS referente ao biênio supracitado; 

- Descontos nos repasses mensais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

inclusos juros da multa por atrasos no pagamento.  

 

Caso quaisquer destes documentos já estejam disponibilizados, por 

gentileza indicar o caminho destes no Portal da Transparência do município em resposta a 

este ofício. 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem ser 

disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 12.527/11, e que 

todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta mesma legislação assim 

como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 e Lei 9755/98 no que tange os 

relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa de tornar os portais mais completos e 

transparentes, recomendamos a leitura da monografia “Transparência Orçamentária 

Municipal via Internet (TOM Web) no contexto do revigoramento democrático e republicano: 

uma proposta”, disponível no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

  Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Prefeitura Municipal. 

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
mailto:sismarv@uol.com.br


83 
 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO ROLDAN  
DIRETOR – SISMAR                   

NAYLA K. D. P. BRÁSSICA 
ESTAGIÁRIA – SISMAR                      
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 276/2017 
 

                                                                        Araraquara, 06 de abril de 

2017 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

Sr. Presidente Jeferson Yashuda 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar: 

- Esclarecimentos referentes à queda de 7,57% da despesa de pessoal civil e 

encargos nos exercícios de 2013 para 2014; 

- Esclarecimentos referentes ao aumento de 28,8% da despesa de pessoal civil e 

encargos nos exercícios de 2014 para 2015; 

- Esclarecimentos sobre quais itens estão incidindo na despesa de pessoal civil e 

encargos nos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (por exemplo: plano 

de saúde, ticket, INSS, terceirizados, etc), e o valor dos respectivos itens em 

cada exercício; 

- Disponibilização dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária com 

todos seus anexos e Relatório da Gestão Fiscal assim como quaisquer 

demonstrativos contábeis que tratem do exercício de 2009 no Portal da 

Transparência. 

Informamos que cópia deste ofício será enviada para a 

prefeitura. Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

      MARCELO ROLDAN          CLÉDER APARECIDO SANTA-FÉ               

DIRETOR – SISMAR            ESTAGIÁRIO – SISMAR 
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 273/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 06 de abril de 

2017 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

Sr. Secretário de Gestão e Finanças Donizete Simioni 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar: 

- Esclarecimentos referentes à queda de 7,57% da despesa de pessoal civil e 

encargos nos exercícios de 2013 para 2014; 

- Esclarecimentos referentes ao aumento de 28,8% da despesa de pessoal civil e 

encargos nos exercícios de 2014 para 2015; 

- Esclarecimentos sobre quais itens estão incidindo na despesa de pessoal civil e 

encargos nos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (por exemplo: plano 

de saúde, ticket, INSS, terceirizados, etc), e o valor dos respectivos itens em 

cada exercício; 

- Disponibilização dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária com 

todos seus anexos e Relatório da Gestão Fiscal assim como quaisquer 

demonstrativos contábeis que tratem do exercício de 2009 no Portal da 

Transparência. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

      MARCELO ROLDAN          CLÉDER APARECIDO SANTA-FÉ               

DIRETOR – SISMAR            ESTAGIÁRIO – SISMAR 
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 441/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 13 de julho de 

2017 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

Sr. Presidente Jeferson Yashuda 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, entendem que a boa gestão orçamentária é requisito fundamental 

para o adequado uso do dinheiro público, no tocante a seu destino (eficácia, 

efetividade) e com relação ao seu máximo aproveitamento (eficiência). Enquanto 

defensores dos interesses imediatos dos destinatários de uma parte significativa 

dos recursos públicos municipais (o funcionalismo público), mas também com 

preocupações republicanas e cidadãs, esta diretoria sindical, auxiliada por 

estagiários de curso que estuda o assunto (Administração Pública), mantém-se 

atenta ao processo orçamentário do governo local.  

Assim, nos detivemos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

recentemente aprovada (Lei n. 9.008/2017) e, ao fazê-lo, nos deparamos com 

um erro técnico grave e com algumas inconsistências. Neste momento nos 

manifestamos quanto a esse erro técnico, alertando V.Ex.ª para que, ao longo da 

execução orçamentária de 2018 não incorra em ilegalidade. Futuramente, após 

mais detido exame, nos manifestaremos sobre as mencionadas inconsistências. 

Nosso entendimento é de que a abertura de créditos adicionais 

suplementares por decreto terão, em 2018, o teto de 25%, com base no inciso 

III do art. 26º da LDO, não podendo este ser acrescido de eventuais excessos de 

arrecadação (inciso IV do artigo 26) ou utilização da dotação para reserva de 

contingência (inciso VII do artigo 26). 

Para compreender que o procedimento é ilegal, basta ler o art. 43 da Lei 

4.320/64: 

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
mailto:sismarv@uol.com.br


87 
 

 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência 

de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição 

justificativa.           

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 

comprometidos:     

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior;           

II - os provenientes de excesso de arrecadação;         

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias 

ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;          

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que 

juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.         

 

Fica claro que a LDO proposta pelo Executivo, e aprovada 

(equivocadamente) pelo Legislativo, confunde o orçamentário com o financeiro, 

fazendo uso de justificativa (ou lastro) financeiro necessária para a abertura de 

crédito suplementar. Em outras palavras, para ter autorização para novo crédito 

(nova autorização legislativa para gastar), o Executivo deve apresentar 

condições financeiras para tanto, estando entre essas as listadas nos incisos de I 

a IV do artigo 43 da Lei 4.320/64, restando que esses incisos não dão ao 

Executivo o poder para suplantar a autorização que obteve, na LDO, para 

proceder à suplementação sem passar pelo crivo legislativo. 

Informamos que cópia deste ofício será enviada para a prefeitura. Aproveitamos 

o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração.  

Atenciosamente: 

 

 

 

MARCELO S. ROLDAN      LUCIANO FAGNANI        NAYLA K. D. P. BRÁSSICA 

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR 
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
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OFÍCIO SISMAR nº: 443/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 13 de julho de 

2017 
 

AO SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE ARARAQUARA 

Sr. Donizete Simioni 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, entendem que a boa gestão orçamentária é requisito fundamental 

para o adequado uso do dinheiro público, no tocante a seu destino (eficácia, 

efetividade) e com relação ao seu máximo aproveitamento (eficiência). Enquanto 

defensores dos interesses imediatos dos destinatários de uma parte significativa 

dos recursos públicos municipais (o funcionalismo público), mas também com 

preocupações republicanas e cidadãs, esta diretoria sindical, auxiliada por 

estagiários de curso que estuda o assunto (Administração Pública), mantém-se 

atenta ao processo orçamentário do governo local.  

Assim, nos detivemos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste 

município recentemente aprovada (Lei n. 9.008/2017) e, ao fazê-lo, nos 

deparamos com um erro técnico grave e com algumas inconsistências. Neste 

momento nos manifestamos quanto a esse erro técnico, alertando V.Ex.ª para 

que, ao longo da execução orçamentária de 2018 não incorra em ilegalidade. 

Futuramente, após mais detido exame, nos manifestaremos sobre as 

mencionadas inconsistências. 

Nosso entendimento é de que a abertura de créditos adicionais 

suplementares por decreto terão, em 2018, o teto de 25%, com base no inciso 

III do art. 26º da LDO, não podendo este ser acrescido de eventuais excessos de 

arrecadação (inciso IV do artigo 26) ou utilização da dotação para reserva de 

contingência (inciso VII do artigo 26). 

Para compreender que o procedimento é ilegal, basta ler o art. 43 da Lei 

4.320/64: 
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Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência 

de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição 

justificativa.           

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 

comprometidos:     

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior;           

II - os provenientes de excesso de arrecadação;         

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias 

ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;          

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que 

juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.         

 

Fica claro que a LDO proposta pelo Executivo, e aprovada 

(equivocadamente) pelo Legislativo, confunde o orçamentário com o financeiro, 

fazendo uso de justificativa (ou lastro) financeiro necessária para a abertura de 

crédito suplementar. Em outras palavras, para ter autorização para novo crédito 

(nova autorização legislativa para gastar), o Executivo deve apresentar 

condições financeiras para tanto, estando entre essas as listadas nos incisos de I 

a IV do artigo 43 da Lei 4.320/64, restando que esses incisos não dão ao 

Executivo o poder para suplantar a autorização que obteve, na LDO, para 

proceder à suplementação sem passar pelo crivo legislativo. 

Informamos que cópia deste ofício será enviada para a Câmara. Aproveitamos o 

ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

MARCELO S. ROLDAN      LUCIANO FAGNANI        NAYLA K. D. P. BRÁSSICA 

DIRETOR – SISMAR    DIRETOR – SISMAR      ESTAGIÁRIA – SISMAR 
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Anexo 3: Ofícios enviados ao município de Boa Esperança do Sul 
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Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 275/2017 
 

 

                                                                        Araraquara, 06 de abril de 
2017 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL 

 

Sr. Presidente Marco Aurélio Rosim 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização dos seguintes 

demonstrativos contábeis e relatórios em meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação (como site do município, portal da transparência, etc): 

- Receitas e Despesas de todas as classificações e espécies, de 2009 a 2013, 

sendo que, no portal estão disponíveis apenas as execuções orçamentárias dos 

exercícios de 2014 a 2017; 

- Relatórios de Gestão Fiscal, Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, 

relatórios dos tributos arrecadados, recursos recebidos, execução dos 

orçamentos, orçamentos anuais, balanços orçamentários, demonstrativos da 

receita e despesa e todos os anexos  e balanços de 2009 a 2013, (destacando 

que, independente do exercício selecionado para consulta, quando é selecionada 

a opção “balanços” é exibida a mensagem “a pesquisa não retornou resultados”); 

- Documentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, visto que no site 

da prefeitura estão disponibilizados tais documentos apenas dos exercícios de 

2014 a 2017. 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 

e Lei 9755/98 no que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa 
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de tornar os portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da 

monografia “Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no 

contexto do revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível 

no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-

sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

 

 Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Prefeitura Municipal. 

 

 

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

 

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 MARCELO ROLDAN         MARCELINO SPOLIAR          THAMIRIS RIBEIRO                     

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  

http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 274/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 06 de abril de 

2017 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL 

 

Sr. Prefeito Fabio Luís de Souza 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização dos seguintes 

demonstrativos contábeis e relatórios em meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação (como site do município, portal da transparência, etc): 

- Receitas e Despesas de todas as classificações e espécies, de 2009 a 2013, 

sendo que, no portal estão disponíveis apenas as execuções orçamentárias dos 

exercícios de 2014 a 2017; 

- Relatórios de Gestão Fiscal, Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, 

relatórios dos tributos arrecadados, recursos recebidos, execução dos 

orçamentos, orçamentos anuais, balanços orçamentários, demonstrativos da 

receita e despesa e todos os anexos  e balanços de 2009 a 2013, (destacando 

que, independente do exercício selecionado para consulta, quando é selecionada 

a opção “balanços” é exibida a mensagem “a pesquisa não retornou resultados”); 

- Documentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, visto que no site 

da prefeitura estão disponibilizados tais documentos apenas dos exercícios de 

2014 a 2017. 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 

e Lei 9755/98 no que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa 

de tornar os portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da 
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monografia “Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no 

contexto do revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível 

no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-

sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

 

 Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Câmara Municipal. 

 

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARCELO ROLDAN        MARCELINO SPOLIAR        THAMIRIS RIBEIRO                     

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  

 

http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
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Anexo 4: Ofícios enviados ao município de Gavião Peixoto 

 
S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 109/2017 
 

 

                                                                        Araraquara, 15 de fevereiro de 
2017 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO 

 

Sr. Presidente Gregório Gulla Júnior 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização no site da 

prefeitura dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referentes ao 

sexto bimestre de 2015, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2016; a 

data e o valor total do depósito das verbas referentes à repatriação realizado 

após emissão de ordem bancária pelo Tesouro Nacional e balanços que indiquem, 

especificadamente, o recolhimento desta receita e também de compensações 

tributárias que tenham ocorrido, assim como suas datas de processamento, além 

de todas e quaisquer informações que tratem do assunto. Reiteramos que, por 

obrigatoriedade, tais informações devem ser disponibilizadas pelos órgãos e 

entidades públicas conforme art. 8o da Lei 12.527/11, e que todas as solicitações 

aqui realizadas estão amparadas por esta mesma legislação. Informamos que 

cópia deste ofício será encaminhada para a Prefeitura Municipal. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

 MARCELO ROLDAN        MARCELINO SPOLIAR     NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 140/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 3 de março de 

2017 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO 

 

Sr. Presidente Gregório Gulla Júnior 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização dos seguintes 

demonstrativos contábeis e relatórios em meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação (como site do município, portal da transparência, etc): 

- Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) referentes ao sexto 

bimestre de 2015 no site da prefeitura (já solicitado em ofício anterior); 

- Data e o valor total do depósito das verbas referentes à repatriação realizado 

após emissão de ordem bancária pelo Tesouro Nacional e balanços que indiquem, 

especificadamente, o recolhimento desta receita (já solicitado em ofício 

anterior); 

- Datas de processamento, além de todas e quaisquer informações que tratem 

de compensações tributárias que tenham ocorrido no município (já solicitado em 

ofício anterior); 

- Relatórios dos tributos arrecadados, recursos recebidos e repassados, execução 

dos orçamentos, orçamentos anuais, balanços orçamentários, demonstrativos da 

receita e despesa e anexos anuais na aba “Contas Públicas” no portal da 

transparência (quando qualquer um destes é selecionado para visualização no 

portal, a mensagem “não existem dados para esta entidade” é exibida); 

- Relatórios que indiquem os montantes aos quais se refere o artigo 162 da 

CF88, balancete da despesa, balancete da receita, balancete financeiro, 

balanços, relatórios da educação (referentes ao ensino e FUNDEB), LOA, 

notificações de partido, orçamentos, pareceres prévios, Relatórios de Gestão 
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Fiscal, Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e relatórios da saúde dos 

anos anteriores a 2014, visto que no site da prefeitura estão disponibilizados tais 

documentos apenas dos anos de 2014, 2015 e 2016. 

Verificamos que os Relatórios Resumidos de Execução 

Orçamentária referentes ao terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2016 

foram disponibilizados no site da prefeitura.  

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 

e Lei 9755/98 no que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa 

de tornar os portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da 

monografia “Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no 

contexto do revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível 

no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-

sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

  Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Prefeitura Municipal. 

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

 

 MARCELO ROLDAN       MARCELINO SPOLIAR      NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR    DIRETOR – SISMAR      ESTAGIÁRIA – SISMAR  
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 100/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 15 de fevereiro de 

2017 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO 

 

Sr. Prefeito Gustavo Piccolo 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização no site da 

prefeitura dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referentes ao 

sexto bimestre de 2015, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2016; a 

data e o valor total do depósito das verbas referentes à repatriação realizado 

após emissão de ordem bancária pelo Tesouro Nacional e balanços que indiquem, 

especificadamente, o recolhimento desta receita e também de compensações 

tributárias que tenham ocorrido, assim como suas datas de processamento, além 

de todas e quaisquer informações que tratem do assunto. Reiteramos que, por 

obrigatoriedade, tais informações devem ser disponibilizadas pelos órgãos e 

entidades públicas conforme art. 8o da Lei 12.527/11, e que todas as solicitações 

aqui realizadas estão amparadas por esta mesma legislação. Informamos que 

cópia deste ofício será encaminhada para a Câmara Municipal. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

 

  MARCELO ROLDAN      MARCELINO SPOLIAR      NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR    DIRETOR – SISMAR      ESTAGIÁRIA – SISMAR  
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 141/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 3 de março de 

2017 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO 

 

Sr. Prefeito Gustavo Piccolo 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização dos seguintes 

demonstrativos contábeis e relatórios em meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação (como site do município, portal da transparência, etc): 

 

- Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) referentes ao sexto 

bimestre de 2015 no site da prefeitura (já solicitado em ofício anterior); 

- Data e o valor total do depósito das verbas referentes à repatriação realizado 

após emissão de ordem bancária pelo Tesouro Nacional e balanços que indiquem, 

especificadamente, o recolhimento desta receita (já solicitado em ofício 

anterior); 

- Datas de processamento, além de todas e quaisquer informações que tratem 

de compensações tributárias que tenham ocorrido no município (já solicitado em 

ofício anterior); 

- Relatórios dos tributos arrecadados, recursos recebidos e repassados, execução 

dos orçamentos, orçamentos anuais, balanços orçamentários, demonstrativos da 

receita e despesa e anexos anuais na aba “Contas Públicas” no portal da 

transparência (quando qualquer um destes é selecionado para visualização no 

portal, a mensagem “não existem dados para esta entidade” é exibida); 

- Relatórios que indiquem os montantes aos quais se refere o artigo 162 da 

CF88, balancete da despesa, balancete da receita, balancete financeiro, 
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balanços, relatórios da educação (referentes ao ensino e FUNDEB), LOA, 

notificações de partido, orçamentos, pareceres prévios, Relatórios de Gestão 

Fiscal, Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e relatórios da saúde dos 

anos anteriores a 2014, visto que no site da prefeitura estão disponibilizados tais 

documentos apenas dos anos de 2014, 2015 e 2016. 

Verificamos que os Relatórios Resumidos de Execução 

Orçamentária referentes ao terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2016 

foram disponibilizados no site da prefeitura.  

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 

e Lei 9755/98 no que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa 

de tornar os portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da 

monografia “Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no 

contexto do revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível 

no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-

sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

 Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Câmara Municipal. 

 

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

Atenciosamente: 

 

 

 

  MARCELO ROLDAN       MARCELINO SPOLIAR     NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  
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Anexo 5: Ofícios enviados ao município de Motuca 

 
S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 384/2017 
 

 

                                                                        Araraquara, 24 de maio de 
2017 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA 

 

Sr. Prefeito João Ricardo Fascinelli 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização dos seguintes 

demonstrativos contábeis e relatórios da prefeitura deste município em meios de 

comunicação viabilizados pela tecnologia da informação (como site do município, 

portal da transparência, etc): 

 

- Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) referentes aos 

exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 com todos os seus anexos 

(balanço orçamentário, demonstrativo da execução das despesas por 

função/subfunção, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo do 

resultado nominal, demonstrativo do resultado primário, restos a pagar, e 

quaisquer demonstrativos contábeis que acusem as movimentações financeiras 

ocorridas nos exercícios); 

- Data e o valor total do depósito das verbas referentes à repatriação realizado 

após emissão de ordem bancária pelo Tesouro Nacional e balanços que indiquem, 

especificadamente, o recolhimento desta receita caso tenha havido ingresso 

desta; 

- Datas de processamento, além de todas e quaisquer informações que tratem 

de compensações tributárias que tenham ocorrido no município referentes aos 

exercícios de 2009 a 2016; 
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- Lei Orçamentária Anual referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 e 2016; 

- Relatório de Gestão Fiscal referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 ao 3º quadrimestre de 2016; 

- Caso tenham ocorrido, valores das Operações de Crédito nos exercícios de 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 

- Repasses do FUNDEB nos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012.  

Caso quaisquer destes documentos já estejam 

disponibilizados, por gentileza indicar o caminho destes no Portal da 

Transparência do município em resposta a este ofício e, caso alguma 

movimentação que tenha sido solicitada neste documento não tenha ocorrido, 

especificar qual(is). 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 

e Lei 9755/98 no que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa 

de tornar os portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da 

monografia “Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no 

contexto do revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível 

no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-

sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

 Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Câmara Municipal. 

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

 

ANDREIA BERTHO DE LIMA     NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                                                                        

DIRETORA – SISMAR          ESTAGIÁRIA – SISMAR 

http://www.americobrasiliense.sp.gov.br/contaspublicas/rgf3quadrimestre2014.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
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Anexo 6: Ofícios enviados ao município de Nova Europa 

 
S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 391/2017 
 

 

                                                                        Araraquara, 26 de março de 
2017 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA 

 

Sr. Prefeito Luiz Carlos dos Santos 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização dos seguintes 

demonstrativos contábeis e relatórios da prefeitura deste município em meios de 

comunicação viabilizados pela tecnologia da informação (como site do município, 

portal da transparência, etc): 

- Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) referentes aos 

exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 com todos os seus 

anexos (balanço orçamentário, demonstrativo da execução das despesas por 

função/subfunção, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo do 

resultado nominal, demonstrativo do resultado primário, restos a pagar, e 

quaisquer demonstrativos contábeis que acusem as movimentações financeiras 

ocorridas nos exercícios); 

- Data e o valor total do depósito das verbas referentes à repatriação realizado 

após emissão de ordem bancária pelo Tesouro Nacional e balanços que indiquem, 

especificadamente, o recolhimento desta receita caso tenha havido ingresso 

desta; 

- Datas de processamento, além de todas e quaisquer informações que tratem 

de compensações tributárias que tenham ocorrido no município; 

- Lei Orçamentária Anual referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 e 2015. 

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
mailto:sismarv@uol.com.br
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- Relatório de Gestão Fiscal referentes aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 

Caso quaisquer destes documentos já estejam 

disponibilizados, por gentileza indicar o caminho destes no Portal da 

Transparência do município em resposta a este ofício. 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 

e Lei 9755/98 no que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa 

de tornar os portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da 

monografia “Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no 

contexto do revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível 

no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-

sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

 Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Câmara Municipal. 

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

  MARCELO ROLDAN        LUCIANO FAGNANI           LETICIA FONTANA                     

DIRETOR – SISMAR    DIRETOR – SISMAR      ESTAGIÁRIA – SISMAR  

 

http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 431/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 06 de Julho de 

2017 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA 

 

Sr. Prefeito Luiz Carlos dos Santos 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização dos seguintes 

demonstrativos contábeis e relatórios da prefeitura deste município em meios de 

comunicação viabilizados pela tecnologia da informação (como site do município, 

portal da transparência, etc): 

 

- Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) referentes aos 

exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 com todos os seus 

anexos (balanço orçamentário, demonstrativo da execução das despesas por 

função/subfunção, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo do 

resultado nominal, demonstrativo do resultado primário, restos a pagar, e 

quaisquer demonstrativos contábeis que acusem as movimentações financeiras 

ocorridas nos exercícios); 

- Data e o valor total do depósito das verbas referentes à repatriação realizado 

após emissão de ordem bancária pelo Tesouro Nacional e balanços que indiquem, 

especificadamente, o recolhimento desta receita caso tenha havido ingresso 

desta; 

- Datas de processamento, além de todas e quaisquer informações que tratem 

de compensações tributárias que tenham ocorrido no município; 

- Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias referente aos 

exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. 

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
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- Relatório de Gestão Fiscal referentes aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 

Caso quaisquer destes documentos já estejam 

disponibilizados, por gentileza indicar o caminho destes no Portal da 

Transparência do município em resposta a este ofício. 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem 

ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 

e Lei 9755/98 no que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa 

de tornar os portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da 

monografia “Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no 

contexto do revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível 

no seguinte link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-

orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-

sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf 

  

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

 

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

 MARCELO ROLDAN         LUCIANO FAGNANI            LETICIA FONTANA                     

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  

 

http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
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Anexo 7: Ofícios enviados ao município de Ribeirão Bonito 

 
S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 110/2017 
 

 

                                                                        Araraquara, 15 de fevereiro de 
2017 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 

 

Sr. Presidente Dimas Tadeu Lima 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização no site da 

prefeitura dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária assim como 

quaisquer demonstrativos contábeis e relatórios a partir do ano base de 2013. 

Viemos através deste, também, questionar o Balanço Orçamentário 

disponibilizado em relação ao ano base de 2009 – se este está correto, e se 

estiver, solicitamos esclarecimentos sobre os motivos das discrepâncias entre as 

receitas previstas e as receitas realizadas. Reiteramos que, por obrigatoriedade, 

tais informações devem ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas 

conforme art. 8o da Lei 12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas 

estão amparadas por esta mesma legislação. Informamos que cópia deste ofício 

será encaminhada para a Prefeitura Municipal. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

Atenciosamente: 

 

 

 MARCELO ROLDAN       MARCELINO SPOLIAR      NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR   DIRETOR – SISMAR       ESTAGIÁRIA – SISMAR  

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 107/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 15 de fevereiro de 

2017 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 

 

Sr. Prefeito Francisco José Campaner 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização no site da 

prefeitura dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária assim como 

quaisquer demonstrativos contábeis e relatórios a partir do ano base de 2013. 

Viemos através deste, também, questionar o Balanço Orçamentário 

disponibilizado em relação ao ano base de 2009 – se este está correto, e se 

estiver, solicitamos esclarecimentos sobre os motivos das discrepâncias entre as 

receitas previstas e as receitas realizadas. Reiteramos que, por obrigatoriedade, 

tais informações devem ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas 

conforme art. 8o da Lei 12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas 

estão amparadas por esta mesma legislação. Informamos que cópia deste ofício 

será encaminhada para a Câmara Municipal. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

 

 MARCELO ROLDAN        MARCELINO SPOLIAR     NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
mailto:sismarv@uol.com.br
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Anexo 8: Ofícios enviados ao município de Santa Lúcia 

 
S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 444/2017 
 

 

                                                                        Araraquara, 13 de julho de 
2017 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

 

Sr. Prefeito Luiz Antonio Noli 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste realizar apontamentos referentes ao Portal da 

Transparência Municipal. Esta diretoria sindical, auxiliada por estagiários do 

curso de Administração Pública da FCLAr/UNESP, tem acompanhado o Portal da 

Transparência do município e acompanhamos as mudanças realizadas neste. 

Analisamos, detidamente, cada categoria do menu “Portal da Transparência” e 

“Contas Públicas” e já destacamos, de início, que com as alterações realizadas, o 

portal está mais organizado em relação ao portal anterior. Trabalhamos com a 

série histórica de 2009 a 2016 das finanças, e constatamos que, apesar das 

alterações, ainda não estão disponibilizados diversos relatórios e demonstrativos. 

Seguem comentários, sugestões e solicitações acerca de cada categoria destes 

menus:  

 

Menu “Contas Públicas”: 

• LOA: estão disponibilizados documentos a partir de 2015, por isso, 

solicitamos a publicização das LOAs dos exercícios de 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 e 2014; 

• PPA/LDO: está disponibilizado o PPA 2014-2017, mas nenhuma 

LDO; 

• BALANÇOS: estão disponibilizados documentos de 2016 e alguns 

outros sem data. Solicitamos a publicização dos documentos a partir 

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
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do exercício de 2019 e que sejam discriminados por nome do 

documento e datas (os já disponibilizados e os que ainda não 

foram); 

• EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: estão disponibilizados documentos a 

partir de 2012. Solicitamos também a documentação a partir do 

exercício de 2009; 

• ORÇAMENTOS: Estão disponibilizados documentos de 2012 e outros, 

sem data. Solicitamos publicização de documentos a partir do 

exercício de 2009 e que esta categoria também tenha datas 

organizadas; 

• TRIBUTOS: Solicitamos disponibilização dos relatórios referentes aos 

exercícios de 2009 e 2010. 

 

Menu “Portal da Transparência”: 

• CONSULTAR PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: este menu de 

localização repete algumas das categorias que estão no menu 

pai, mas não engloba todas, como os RREOs. A busca por datas 

não está funcionando: foi procurado, nesta categoria, o 

documento referente ao “pagamento de restos a pagar” de 

fevereiro de 2016 (que está disponibilizado no menu pai) mas a 

busca não encontrou o documento; 

• BALANCETES PREVISÃO DA RECEITA, EMPENHO 

ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR, 

LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PAGAMENTOS DE RESTOS A 

PAGAR, PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, PAGAMENTOS 

ORÇAMENTÁRIOS, RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, RECEITAS 

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: estão disponibilizados documentos a 

partir de maio de 2015, mas dos já referidos exercícios anteriores 

não há nada publicizado; 

• BALANÇOS: os arquivos em PDF não estão organizados por data; 

• EMPENHO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: a categoria foi repetida duas 

vezes. Os documentos disponibilizados vão de maio de 2015 até 

março de 2016, apenas, não contendo empenhos de exercícios 

anteriores nem dos meses subsequentes ao último lançado; 

• EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: disponibilizados documentos a partir 

de 2012, não contendo documentos relacionados a exercícios 

anteriores; 

• ORÇAMENTOS: alguns documento foram disponibilizados com 

datas, outros não. Os que foram disponibilizados com datas 

referem-se somente a 2012; 
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• RELATÓRIOS DE GESTÃO e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL: 

não há nada publicado nestas categorias; 

• RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

publicados dois documentos – o primeiro, referente ao sexto 

bimestre de 2015, o segundo, referente ao primeiro bimestre de 

2016. 

 

Caso quaisquer destes documentos já estejam 

disponibilizados, por gentileza indicar o caminho destes no Portal da 

Transparência do município em resposta a este ofício. Solicitamos que os 

documentos referentes aos exercícios anteriores não disponibilizados sejam 

publicizados (exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016). 

 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem ser 

disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme Lei 12.527/11 e, 

para compreender que este procedimento de solicitação é legal, basta nos 

determos sobre esta legislação:  

 

Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, 

os direitos de obter:  

 

[...] 

 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de 

contas relativas a exercícios anteriores.  

 

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.  

 

[...] 

§ 2o  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades 

públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que 
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dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede 

mundial de computadores (internet).  

§ 3o  Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, 

atender, entre outros, aos seguintes requisitos:  

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso 

à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão. 

Todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta mesma legislação 

assim como pelo artigo 162 da CF88, Lei 4.320/64, Lei 101/00 e Lei 9755/98 no 

que tange os relatórios acima citados. Para auxiliá-los na tarefa de tornar os 

portais mais completos e transparentes, recomendamos a leitura da monografia 

“Transparência Orçamentária Municipal via Internet (TOM Web) no contexto do 

revigoramento democrático e republicano: uma proposta”, disponível no seguinte 

link: http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-

de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf .  

 

Sugerimos, também, que para melhor referenciá-los no trabalho de organizar o 

Portal, tomem por base o Portal da Transparência do Município de Santos (link 

para acesso: http://www.santos.sp.gov.br/cidadeaberta). 

Este sindicato se coloca à disposição para auxiliá-los no 

que tange a tarefa de exercer a transparência das contas públicas. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e 

distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

 

 MARCELO ROLDAN           ANDREIA BERTHO       NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                 

DIRETOR – SISMAR    DIRETORA – SISMAR    ESTAGIÁRIA – SISMAR  

 

http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria/premio-sof-de-monografias/iii-premio-sof/Tema_1_Valdemir_1_lugar.pdf
http://www.santos.sp.gov.br/cidadeaberta
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Anexo 9: Ofícios enviados ao município de Trabiju 

 
S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 116/2017 
 

 

                                                                        Araraquara, 17 de fevereiro de 
2017 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE TRABIJU 

 

Sr. Presidente  João Francisco Thomazini 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização no site da 

prefeitura dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária assim como 

quaisquer demonstrativos contábeis e relatórios a partir do ano base de 2013. 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem ser 

disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação. Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Prefeitura Municipal. 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

 

  LUCIANO FAGNANI      MARCELINO SPOLIAR     NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR    DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
mailto:sismarv@uol.com.br
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 115/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 17 de fevereiro de 

2017 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU 

 

Sr. Prefeito Maurilio Tavoni Junior 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização no site da 

prefeitura dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária assim como 

quaisquer demonstrativos contábeis e relatórios a partir do ano base de 2013. 

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem ser 

disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação. Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Câmara Municipal. 

 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente: 

 

 

 LUCIANO FAGNANI        MARCELINO SPOLIAR     NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
mailto:sismarv@uol.com.br
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S I S M A R 

Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região 
R. Gonçalves Dias, 970 - Centro - Araraquara - SP 

Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,  
Gavião Peixoto, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. 

 Website: sismar.org.br - e-mail: sismarv@uol.com.br  - Tel.: (16) 3335-9909 
CNPJ: 56.887.649/0001-20 

 

OFÍCIO SISMAR nº: 359/2017 

 
 

                                                                        Araraquara, 19 de maio de 

2017 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU 

 

Sr. Prefeito Maurilio Tavoni Junior 

 

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO – SISMAR, na pessoa de seus diretores que ao final 

subscrevem, veem por meio deste solicitar a disponibilização no site da 

prefeitura dos seguintes documentos: 

- Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal 

dos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (no Portal da 

Transparência constam apenas dos exercícios de 2015, 2016 e 2017).  

Reiteramos que, por obrigatoriedade, tais informações devem ser 

disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas conforme art. 8o da Lei 

12.527/11, e que todas as solicitações aqui realizadas estão amparadas por esta 

mesma legislação. Informamos que cópia deste ofício será encaminhada para a 

Câmara Municipal. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

Atenciosamente: 

 

 LUCIANO FAGNANI        MARCELINO SPOLIAR     NAYLA K. D. P. BRÁSSICA                     

DIRETOR – SISMAR     DIRETOR – SISMAR     ESTAGIÁRIA – SISMAR  

file:///C:/Users/IMPRENSA/Downloads/sismar.org.br
mailto:sismarv@uol.com.br
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Anexo 10: Estimativas de impacto para a data-base 

Estimativas de impacto na Despesa com Pessoal e no Limite da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – Araraquara 

➢ Informações preliminares 

- Total geral estimado das Receitas na LOA de 2017: R$764.079.032,03 

- Desse valor, excluem-se as Receitas de Capital (estas receitas não entram no cálculo com a Despesa de 

Pessoal):  

• Receita de Capital da Administração Direta – R$21.554.927,03 (LOA) 

• Receita de Capital do DAAE – R$345.600,00 (LOA) 

• Total das Receitas de Capital (Adm. Dir.+DAAE) – R$21.900.527,03. 

- Receita Total – Receitas de Capital: R$742.178.505,00 

- Despesa com Pessoal em 2016: R$355.111.198,26 (Port. Transparência) 

- Limite da LRF em 2016: 48,41% (Port. Transparência) 

➢ Cenários e impactos 

- Reajuste de 4,08% (proposta da Administração): 

• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$369.599.735,14 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento (13 meses) seria de: 

R$28.430.748,85 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 49,79% 

- Reajuste de 5% 

• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$372.866.758,17 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento (13 meses) seria de: 

R$28.682.058,32 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 50,23% 

- Reajuste de 6,5% 

• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$378.193.426,14 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento (13 meses) seria de: 

R$29.091.802,01 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 50,95% 

- Reajuste de 8% 
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• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$383.520.094,12 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento (13 meses) seria de: 

R$29.501.545,70 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 51,67% 

- Reajuste de 10% 

• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$390.622.318,08 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento (13 meses) seria de: 

R$30.047.870,62 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 52,63% 

 

➢ Observação  

Os cálculos foram feitos com base nas receitas estimadas pela Lei Orçamentária Anual de 2017 e a 

Despesa com Pessoal considerada é a do exercício de 2016. Os cálculos dos impactos são estimativas, 

pois a receita prevista pela LOA pode ou não se cumprir e os valores são aproximados, pois o cálculo do 

Limite da Despesa com Pessoal deve ser feito sobre a Receita Corrente Líquida, e este valor total só se 

pode conseguir ao término do exercício. Mesmo assim, a margem de erro é pequena, visto que foram 

considerados somente os valores das receitas (não líquidas) que são consideradas neste cálculo, isto é, 

excluindo-se as Receitas de Capital, que não são utilizadas para pagar Despesas Correntes, como salários.  
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Estimativas de impacto na Despesa com Pessoal e no Limite da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – Motuca 

➢ Informações preliminares 

- Total geral estimado das Receitas na LOA de 2017: R$18.321.000,00 

- Desse valor, excluem-se as Receitas de Capital (estas receitas não entram no cálculo com a Despesa de 

Pessoal) e as Deduções do Fundeb:  

• Receita de Capital da Administração Direta – R$590.000,00 (LOA) 

• Deduções do FUNDEB – R$2.780.000,00 (LOA) 

• Total das Receitas de Capital (Adm. Dir.+Ded. FUNDEB) – R$3.370.000,00 

- Receita Total – Receitas de Capital e Deduções do FUNDEB: R$17.141.000,00 

- Despesa com Pessoal em 2016: R$8.568.783,85 (Port. Transparência) 

- Limite da LRF em 2016: 47,98% (Port. Transparência) 

- Os cálculos foram feitos com base na estimativa de receita da LOA de 20171. 

➢ Cenários e impactos 

- Reajuste de 3,5% 

• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$8.868.691,28 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento (13 meses) seria de: R$682.207,02 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 51,73% 

- Reajuste de 4% 

• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$8.911.535,20 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento2 seria de: R$685.502,70 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 51,98% 

- Reajuste de 4,5% 

• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$8.954.379,12 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento (13 meses) seria de: R$688.798,39 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 52,23% 

- Reajuste de 5% 

• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$8.997.223,04 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento (13 meses) seria de: R$692.094,08 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 52,48% 
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- Reajuste de 6% 

• Despesa com Pessoal anual saltaria para: R$9.082.910,88 

• Com esse valor, o impacto mensal na Folha de Pagamento (13 meses) seria de: R$698.685,45 

• O Limite de acordo com a LRF seria: 52,98% 

➢ Observações 

1Os cálculos foram feitos com base nas receitas estimadas pela Lei Orçamentária Anual de 2017 e a Despesa 

com Pessoal considerada é a do exercício de 2016. Os cálculos dos impactos são estimativas, pois a receita 

prevista pela LOA pode ou não se cumprir e os valores são aproximados, pois o cálculo do Limite da Despesa 

com Pessoal deve ser feito sobre a Receita Corrente Líquida, e este valor total só se pode conseguir ao término 

do exercício. Mesmo assim, a margem de erro é pequena, visto que foram considerados somente os valores das 

receitas (não líquidas) que são consideradas neste cálculo, isto é, excluindo-se as Receitas de Capital, que não 

são utilizadas para pagar Despesas Correntes, como salários.  

2Folha de pagamento: 13 meses considerados.  
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Anexo 11: Informativo sobre receitas próprias de Gavião Peixoto 

SITUAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA DE GAVIÃO 

PEIXOTO 

Receita é todo o dinheiro que, vindo de repasses das esferas superiores 

ou então fruto de tudo aquilo que o município arrecada através de impostos, taxas 

e contribuições entra no “caixa” da prefeitura. No ano de 2016, houve um aumento 

de R$10.207.853,40 na receita do município graças a um imposto – o ISS: 

Imposto Sobre Serviços (antigo imposto sobre serviços de qualquer natureza, o 

ISSQN). Neste ano, o valor arrecadado foi de R$12.183.130,56*, enquanto que no 

ano de 2015, foi de R$1.975.277,16*.  Esse imposto é arrecadado através dos 

tributos que empresas e servidores autônomos devem pagar. 

Esta receita consegue atender diretamente as despesas com folha de 

pagamento do município que, de acordo com o balanço orçamentário do quinto 

bimestre de 2015, foi de R$11.613.225,12** aproximadamente (este valor não é 

exato porque a prefeitura não disponibilizou, até o presente momento, os balanços 

orçamentários do sexto bimestre de 2015 assim como os balanços orçamentários 

do terceiro ao sexto bimestre de 2016).  

Em uma análise detalhada das finanças públicas do município, foi 

constatado que este aumento da receita, mesmo que diminua nos próximos anos, 

consegue atender a reivindicação de reposição das perdas salariais, de 15% e 

também os ganhos reais, de 10%, como expressos na pauta formulada a partir 

das deliberações dos servidores. 

08/02/2016 

FONTES 

 
*http://transparencia.tce.sp.gov.br/receita-total-anual-per-capita-por-municipio/gaviao-

peixoto 

**http://www.gaviaopeixoto.sp.gov.br/contas.php?tipo=28&ano=2015 
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Anexo 12: Atas das negociações na GRT
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Anexo 13: Tutoriais dos blogs TOM Web 

ESTRUTURA DO BLOG TOM WEB 

INSERINDO OS PRINCIPAIS MENUS 

 

A plataforma que vamos utilizar será o WORDPRESS: 

1- Primeiro, a gente seleciona o template, que é o layout ou tema do blog. O escolhido é o 
GATEWAY (que é mais limpo, sem muita informação). Pra fazer isso, tem que clicar 
aqui: https://wordpress.com/start/delta-blog/themes 

2- Vai precisar digitar um domínio ou uma palavra chave, que será o tom web de vocês, tudo 
junto. Por exemplo: tomwebgaviaopeixoto 

3- Aí é só começar a editar. Pra facilitar a edição, tem um tutorial do wordpress que ajuda 
bastante (https://br.blog.wordpress.com/…/como-personalizar-o-layout…/) e tem vídeo 
também (não vi ainda, mas acho que poderá nos ajudar -
 https://www.youtube.com/watch?v=K9TZMiWmEts). Conforme eu for mexendo e 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordpress.com%2Fstart%2Fdelta-blog%2Fthemes&h=ATMt7xjTGENsdOgAtOYbo_nbGF88_zcJVVbPTd2pUsRyYBj_6VUKuEXzUHFZXWLD9q5gRGkklDdKZGHCvrkihAVZn826Go2IsYGnTJAVPKzfwxRJcB-m70wHzDw2Saew-NyvriLvWA6oqnge1w&enc=AZNcxZpKL2cKk2pzLFqXc8k8pjAhKuhUr5GHYlOjLeRHtJjryhrEW4OczSpE9_gEFNZoZRxtLWXpRUZKglV-RXZvHXGiqQ20s4wkY5pGC4WCMsrLmQHhbEreJPoz5UNhz5ALMUbuQF0iP5mPi5yRI1yeHLhxG3XfFlBl0R0HG0o32j6STyQn6MK9UJhw3gpl14U&s=1
https://br.blog.wordpress.com/2015/10/20/como-personalizar-o-layout-do-seu-blog-no-wordpress-com/
https://www.youtube.com/watch?v=K9TZMiWmEts
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descobrindo as ferramentas, vou criando tutoriais e carregando nos documentos aqui no 
grupo também. 

4- O que precisa ter no blog? Essa imagenzinha com essas setas esquisitas feita no paint 
vai ajudar vocês a entenderem o que precisa ter no conteúdo (gente perdoa eu e a falta de 
criatividade mas é que fiz meio correndo e tentei fazer de tudo pra ficar inteligível hehehehe) 

5- Pra gente começar a ensaiar, testar e ver como funciona ou até quando já estivermos 
montando os blogs se quisermos ver a aparência de algo que vamos inserir, criei aqui um 
blog teste no wordpress com o tema que a gente vai usar, o Gateway. Pra fazer login, clica 
aqui: https://wordpress.com/wp-login.php 
O nome de usuário (username): tomwebteste 
O email: sismarsindicato@gmail.com 
Senha (password): tomwebsismar17 

 

PARA COMEÇAR A CRIAR OS MENUS: 

1- Depois que vocês fizerem o Login, vocês entrarão na página abaixo. Cliquem em MEU SITE pra 

entrarem na tela que exibirá as informações específicas do blog.  

 

 
 
Vai aparecer essa tela aqui embaixo. Depois, vocês vão clicar no botão do PERFIL: 

https://wordpress.com/wp-login.php
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Quando vocês clicarem em PERFIL, vai aparecer essa tela aqui embaixo. Cliquem em PRÓXIMOS PASSOS: 
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Quando vocês clicarem em PRÓXIMOS PASSOS, a tela que aparecerá será essa aqui embaixo. Clique em 
PERSONALIZE SEU SITE. 

 
 
Vai abrir essa telinha aqui. Cliquem em MENUS: 
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Esse menu da lateral, onde vocês clicaram em MENUS, ficará como essa tela embaixo. Cliquem na 
canetinha (que já aparece antes) pra editar o nome do blog.  

 
 

No título do Site (circulado de verde), coloquem o NOME DO MUNICÍPIO, em descrição, coloquem TOM 
WEB e depois cliquem em SALVAR E PUBLICAR  (retângulo vermelho - depois verei com o jornalista daqui 
do sindicato se tem uma imagem bacana pra colocar de cada município). Depois, cliquem na setinha ao lado 

de IDENTIDADE DO SITE (retângulo laranja) pra voltar pro menu anterior. 
 

 
Voltará para o menu inicial. Cliquem novamente em MENU. 
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Vai abrir esse menu aqui. Cliquem em PRIMARY. 
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Vai abrir esse menu aqui embaixo e é aqui que a gente vai colocar toda a estrutura de menus do blog. A 
gente vai clicar no primeiro botão (que aqui ta escrito O QUE É TOM WEB) e ele vai abrir assim: 

 
Em seguida, clique em RÓTULO DE NAVEGAÇÃO e coloque o nome da primeira aba, que é O QUE É TOM 
WEB. Depois, clique em salvar e publicar. 
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Pra fechar toda a descrição da aba, clique em PÁGINA (dentro do retângulo em azul escuro acima) e todas 
essas caixinhas serão recolhidas, voltando ao menu normal. 

 
Vamos repetir todo o processo pra criar várias abas. Mas o menu limita a 4 itens (como está na imagem 

acima). Então, clique em ADICIONAR ITENS e aparecerá um menu ao lado: 
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Onde está escrito ADICIONAR NOVA PÁGINA, escreva o nome da página que será adicionada (ex: 
POLÍTICAS PÚBLICAS) e clique em ADICIONAR (círculo rosa). Aparecerá da seguinte forma: 
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Clique no símbolo de CHECK (circulado em azul) da página que você adicionou e ela será incluída no menu 
esquerdo. Repita o processo com as páginas que faltarem até que o menu fique assim: 
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Selecione, em local de exibição, a opção MENU PRINCIPAL. 
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Clique em SALVAR E PUBLICAR. 

 
 

A aparência do blog será essa: 
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EDITANDO ALGUNS TÓPICOS ESTRUTURAIS DO TEMPLATE 

Para que o Blog apresente os últimos posts publicados e não uma página inicial estática, 

clique em PERSONALIZAR, em TEMAS: 

 

Clicar em PÁGINA INICIAL ESTÁTICA: 
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Selecionar POSTS RECENTES e clicar em SALVAR E PUBLICAR. 

 

Aparência Inicial: 
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Aparência após a configuração (aparecerá o conteúdo em destaque – como posts de 

notícias): 
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ESTRUTURA DO BLOG TOM WEB 

INSERINDO OS SUBMENUS 

No personalizador de MENUS, clicar em ADICIONAR ITENS. Abrirá um menu ao lado com 

os itens já constantes no menu.  

 

Clicar em ADICIONAR NOVA PÁGINA, escrever o título do submenu (exemplo: 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO) e clicar em adicionar – o submenu entrará no rol das 

páginas já adicionadas e também entrará para o menu ao lado esquerdo (teremos que 

reordená-lo). 
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Clicar no submenu que foi adicionado e NÃO SOLTAR – ELE SERÁ ARRASTADO PARA O 

MENU QUE SERÁ INCLUÍDO COMO SUBMENU: 

 

Será formada uma linha pontilhada apontando onde será posicionado o submenu 

(lembrando que o submenu está sendo arrastado com o botão do mouse pressionado). 

Quando o submenu for movimentado para o menu correto, apenas soltar o botão do mouse. 

Fazer o mesmo para incluir os demais submenus. Clicar em SALVAR E PUBLICAR. 
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EXEMPLO: 
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Após clicar em SALVAR E PUBLICAR, a aparência do MENU será a seguinte: 
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Anexo 14: Instruções para a elaboração das análises (oficina) 

INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DAS ANÁLISES 

 

• Imaginem-se uma equipe de gestorxs públicxs que, juntxs, analisarão um panorama das finanças públicas 

deste município na série história de 2009 a 2016. Vocês deverão centrar seus esforços em identificar os altos e 

baixos das receitas e das despesas, e procurar explicações plausíveis (pode dar um google mesmo e também 

levantar hipóteses discutidas por vocês) que determinaram estes comportamentos; 

• A linguagem a ser adotada será simples e de fácil compreensão. Lembre-se que você apresentará essas 

análises tanto para a equipe de governo como para a sociedade, e ambos os grupos contém indivíduos que são 

leigos na matéria das finanças e do orçamento (lembre-se que uma linguagem mais informal não significa 

necessariamente má qualidade no conteúdo) – explore a tradução das finanças e trabalhem orientados por um 

espírito mais democrático; 

• Estrutura da análise: introdução, evolução da receita e da despesa, composição da receita e da despesa, 

considerações, conclusão; 

• A evolução do item pode ser facilmente retratada por um gráfico de linha, que aponta a evolução de um 

exercício para outro (você está comparando o comportamento de um item de um exercício para outro); 

• A composição trata das partes do todo e pode ser facilmente retratada por um gráfico de pizza (“o item x 

representou tanto na receita total, enquanto que y representou tanto” – o mesmo se aplica à despesa); 

• Em considerações, uma boa dica é que o portal da transparência desse município seja analisado e que sejam 

feitas considerações a partir dele (mas você pode fazer mais que isso também!); 

•  = esse triângulo é o delta, e na linguagem matemática representa a diferença entre duas 

variáveis, ou simplesmente a variação. A leitura que será propiciada pelo delta nas planilhas é se um 

determinado item teve uma variação positiva ou negativa de um exercício para o outro (se x aumentou, 

diminuiu, etc); 

• A análise deverá ter de 3 a 5 páginas; os itens a serem trabalhados são estritamente os apresentados nos 

painéis - caso não tenha um valor, é porque ele não foi disponibilizado até o término do preenchimento do 

painel (PESQUISE-O); as análises deverão ser digitadas e entregues dia 17/10 para o professor Pires com o 

painel colorido; 

• Pesquise, faça gráficos, seja criativx! AS ANÁLISES ESTÃO VALENDO DE 1 A 5 NA P2! 

 

BOA SORTE ☺ 

∆ 2009/2010
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Anexo 15: Resumos dos estagiários Cléder, Thamiris e Nayla submetidos ao XXIX 
CIC 
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Anexo 16: Certificados XVI ENECAP, XXIX CIC, OFICINA e XXI SEMAP 
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Anexo 17: Relatos dos estagiários sobre a experiência 
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Caroline Albuquerque Ribeiro de Almeida 

Araraquara, 11 de julho de 2017 

Relato sobre a experiência de ser estagiária do SISMAR 

    Debruçar-me para sobre as finanças de Américo Brasiliense foi uma 

experiência que superou minhas expectativas, sempre procurei me 

manter distante dos números, por não me julgar boa com a matemática, 

mas este estágio me permitiu desmistificar um pouco essa ideia de que 

devemos fugir dos números por achar que não somos capazes de 

compreender aquilo que eles representam. 

    Através da construção passo a passo do painel financeiro, foi possível 

entender muito sobre como funciona a gestão orçamentária pública e a 

importância da transparência de dados públicos, mas principalmente, foi 

possível perceber a urgência que nós, enquanto cidadãos comuns, 

saibamos interpretar esses dados e passemos a praticar mais 

ativamente da construção do nosso Estado Democrático. Além disso, 

este estágio me aproximou de entender o que é a administração pública 

e, por reflexão como ela não deve ser. 

    Conhecer o SISMAR e toda a equipe foi muito gratificante, 

honestamente não imaginei que um sindicato, no contexto atual de 

desmonte, funcionasse tão bem com uma estrutura física e 

administrativa de impressionar, sem contar no reconhecimento e os 

feitos que o mesmo promove na cidade de Araraquara e região. 

    Enquanto futura administradora pública, sinto que este estágio me 

aproximou desse futuro que me é próximo, me preparando melhor para 

as relações que se estabelecem dentro do setor público, bem como me 

fez amadurecer a ideia de que os gestores pouco conseguem fazer se 

não se debruçarem em entender o que é o orçamento, e como ele pode 

ser essencial para a realização de uma administração mais inteligente, 

democrática e efetiva. Se me permite à máxima, todo esse trabalho me 

mostrou que não devemos temer os números e que o orçamento e a 

boa gestão são nossos maiores aliados para compreender onde 

estamos e para onde queremos ir. 
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RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO ESTÁGIO DO SISMAR 

Thamiris Cristina da Silva Ribeiro 

Estagiária de Março a Maio de 2017 

Responsável pelo painel financeiro e blog TOM web de Boa Esperança do Sul 

 

A experiência vivenciada pelo estágio estabelecido pelo convênio entre o SISMAR – 

Sindicato dos Servidores Públicos de Araraquara e região e a UNESP – 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” foi muito rica e gratificante, 

além de proporcionar um grande aprendizado e a oportunidade de colocar em 

prática e tornar palpável grande parte do conteúdo apreendido em aula. 

O curso de Administração Pública visa formar profissionais capacitados para realizar 

intervenções em organizações de diversos cunhos voltados para interesses 

coletivos, capacitando os graduandos com competências suficientes para exercer 

distintas funções diretivas, de liderança, cooperativas e produtivas em órgãos dos 

diversos setores, porém, há uma carência no curso relacionada ao estágio, pois há 

pouca oferta de estágio em áreas do campo de públicas e, quando existentes, em 

sua maioria demandam um grande desprendimento do tempo de estudo e vivências 

universitárias extraclasse dos alunos, que precisam abandonar suas atividades 

(muitas vezes enriquecedoras pessoal e profissionalmente) para encararem um 

estágio mal remunerado ou sem remuneração que prejudica as demais atividades 

relacionadas à graduação. A maior parte das ofertas de estágio existentes aos 

universitários da área, são em geral, oferecidas por empresas privadas e em cargos 

que demandam funções estagnadas, tecnicistas e mecânicas, o que desestimula os 

estagiários e os impedem de exercer suas competências e aprimorá-las com as 

experiências adquiridas no estágio, que normalmente, em nada coincidem com os 

conhecimentos adquiridos em aula. 

O estágio em parceria com o SISMAR foi na contramão dos demais estágios, pois a 

construção e análise do painel financeiro municipal a curto e a longo prazo 

possibilitou a aplicação dos conceitos e conhecimentos aprendidos nas aulas do 

curso de Administração Pública, sem a necessidade de se trabalhar com uma 

grande carga horária semanal, sem abrir mão das atividades extracurriculares, e 

possibilitando a relação teoria e prática em um órgão de sem prejuízos à graduação 

e com  
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A partir da construção do painel financeiro e do blog de transparência orçamentária 

municipal (TOM web) foi possível vivenciar a dificuldade de se encontrar as 

informações públicas dos municípios, identificar que há divergência de informações 

expostas pelas fontes, e constatar a falta de publicidade dos dados públicos e o 

descaso que os governantes têm com a transparência das contas públicas e com a 

lei de acesso a informação (LAI). 

A experiência adquirida com o estágio em questão foi gratificante devido ao 

sentimento de ação e atuação no âmbito do interesse público, pois de certa forma, 

as ações e objetos resultantes do estágio são instrumentos de transparência pública, 

e possibilitarão o acesso ás informações de forma simples e concisa, 

disponibilizando os dados municipais a qualquer pessoa que tenha interesse, o que 

torna os estagiários agentes redutores da assimetria de informações existente entre 

a administração pública, os demais órgãos e a população, proporcionando maior 

transparência pública orçamentária, o que torna o estágio recompensador, fazendo 

com que os estagiários hajam ativamente nos processos. 

Outros bônus o estágio foram a reciprocidade e acolhimento do SISMAR, além do 

apoio da estagiária Nayla Perez que estava a frente de todos os processos e 

auxiliou brilhantemente todos os estagiários se mostrando sempre a disposição, bem 

como, o orientador Prof. Dr. Valdemir Pires, que soube orientar sabiamente os 

estagiários e esclarecer todas as dúvidas conceituais, mostrar os meios de aplicação 

dos mesmos e as fontes de informações e leis aplicáveis. 

Em suma, este estágio foi uma das melhores e mais enriquecedoras experiências 

que tive na graduação. 
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Estagiário: Cléder Santa-Fé 

 

Eu, Cléder Aparecido Santa-Fé, estudante do 6º ano de Administração Pública, venho, por 

meio deste, relatar minhas impressões sobre a realização de estágio não remunerado oriundo do 

convênio estabelecido entre o SISMAR (Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região) 

e a UNESP (Faculdade de Ciências e Letras) – Grupo de Pesquisa “Controle Social do Gasto Público”. 

A priori, fazer parte desta experiência inovadora no campo do estágio curricular 

supervisionado foi muito gratificante, uma vez que as atividades de estágio foram voltadas para a 

resolução de questões vivenciadas no campo teórico da Administração Pública.  Deste modo, o 

estágio cumpriu sua finalidade de oferecer subsídios empíricos que possam complementar a 

formação dos futuros administradores públicos, uma vez que presenciamos o embate técnico 

político, no campo das finanças públicas, no embate entre os governos municipais e o sindicato na 

negociação da data-base do funcionalismo público municipal, na elaboração e no monitoramento do 

orçamento público. 

O embate técnico esteve na coleta dos dados para a construção do Painel Financeiro 

Municipal, na compreensão e análise dos documentos oficiais exigidos pela legislação de 

transparência em vigor e na construção do Blog Tom Web que constará com todas as informações 

orçamentárias necessárias sobre determinado município.  

Em contrapartida, as questões políticas perfilam desde a dificuldade de mapear as 

informações necessárias e obrigatórias no Portal da Transparência, uma vez que, para os governos, é 

pertinente desestimular o cidadão a realizar, de fato, o controle social, até a divergência de 

interpretação dos dados coletados pelo grupo de pesquisa e o sindicato com o posicionamento 

oficial do governo municipal acerca dos valores que compõe o orçamento público do presente 

exercício financeiro e as propostas de reajuste salarial para a categoria. Esse embate ideológico é 

comum na política, sendo esse novo modelo de estágio curricular supervisionado fundamental para 

visualizar, na prática, os paradigmas a serem enfrentados pelos futuros profissionais da área da 

Administração Pública. 

 

 

 


